
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 
W JAROSŁAWIU



KIM JESTEŚMY?

Jeśli chcesz być uczniem liceum elitarnego pod względem poziomu i jakości
kształcenia, o niepowtarzalnym klimacie i przyjaznej uczniom atmosferze,
to przyjdź do nas.

Jeśli jesteś uczniem ambitnym, twórczym i aktywnym, to „Kopernik” jest
właśnie dla Ciebie.

Jeśli chcesz odkryć pasje, rozwinąć swoje uzdolnienia i kompetencje XXI wieku,
to my Ci w tym pomożemy.

Wspólnie osiągniemy sukces w postaci wysokich wyników maturalnych, które
zagwarantują Ci dalsze kształcenie na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą.

„PER ASPERA AD ASTRA – PRZEZ TRUDY DO GWIAZD”



CZYM DYSPONUJEMY?

 komfortowymi warunkami i jednozmianowym systemem nauki przez cały
okres kształcenia

 bardzo dobrze wyposażonymi w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny
klasopracowniami przedmiotowymi

 nowoczesnymi laboratoriami do zajęć z biologii, chemii i geografii

 2 profesjonalnymi pracowniami komputerowymi oraz mobilną pracownią
komputerową

 2 salami gimnastycznymi, wielostaniskową siłownią oraz wielofunkcyjnym boiskiem
sportowym ze sztuczną nawierzchnią

 nowoczesną biblioteką szkolną w chmurze oraz czytelnią multimedialną

 radiowęzłem szkolnym

 windą dla niepełnosprawnych oraz platformami ułatwiającymi poruszanie
się na schodach

 szatnią z szafkami dla uczniów



 od lat najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego wśród liceów
w powiecie

 najwyższe w powiecie wyniki na egzaminach maturalnych, zarówno na
poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, co pozwala nam zajmować
wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych
w kraju i województwie

 12 rok z rzędu jesteśmy wśród najlepszych liceów w Polsce
w rankingu PERSPEKTYWY i mamy prawo używać tytułu
„Brązowej Szkoły 2022”

 co roku wielu uczniów naszej szkoły zdobywa tytuły laureatów bądź
finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów
o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim

CO NAS WYRÓŻNIA?
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CO NAS WYRÓŻNIA?

 nasi zdolni uczniowie realizują Indywidualne Programy Nauki
z różnych przedmiotów

 każdego roku mamy wielu stypendystów, m.in. Prezesa Rady Ministrów,
Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Jarosławskiego
oraz Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

 przyznajemy stypendia z własnego funduszu im. Kazimierza Michalskiego
dla uczniów zdolnych oraz zaangażowanych w życie szkoły

 kariery akademickie naszych absolwentów na renomowanych uczelniach
w kraju i za granicą

 klasa akademicka pod patronem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej

 wprowadziliśmy m-legitymacje dla naszych uczniów



 szeroką ofertę kształcenia i jego wysoką jakość potwierdzoną
bardzo dobrymi wynikami

 duży wybór języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, 
j. hiszpański, j. rosyjski, j. łaciński) z uwzględnieniem poziomu
zaawansowania

 urozmaicone programy nauczania wielu przedmiotów na poziomie
rozszerzonym

 zajęcia z filozofii

 jedyną w rejonie klasę humanistyczno-medialną oraz warsztaty
prowadzone przez znanych polskich twórców kultury i mediów

 warsztaty w ramach współpracy z wyższymi uczelniami, mediami
krajowymi i lokalnymi oraz z instytucjami kultury

CO OFERUJEMY?




patronat wielu uczelni wyższych


dla wybitnie uzdolnionych matematycznie uczniów szkoły fakultety matematyczno-
informatyczne Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie realizowane przez pracowników 
naukowych i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


portal YouthVoice.pl prowadzony przez uczniów naszej szkoły


udział w wielu projektach ogólnopolskich


szkolne koło turystyczne oraz wolontariat szkolny


cykliczny obóz szkoleniowy „YouthMaster – Akademia Młodych Osobowości”


udział uczniów w krajowych i zagranicznych wycieczkach


spotkania z wybitnymi osobowościami nauki, kultury i sztuki
oraz powszechnie znanymi absolwentami szkoły


przychylny uczniom plan lekcji

CO OFERUJEMY?



OFERTA EDUKACYJNA
Klasa Przedmioty rozszerzone:

a
przyrodnicza

biologia, chemia, j. angielski

b
humanistyczno-medialna

j. polski, historia, j. angielski

c
prawna

historia, wiedza o społeczeństwie

d 
medyczna

biologia, chemia, matematyka lub fizyka

e
filologiczna

j. polski, j. angielski, geografia

f
politechniczna

matematyka, fizyka, informatyka

g 
akademicka

matematyka, geografia, j. angielski

Minimalna liczba punktów na wszystkie profile wynosi: 110



OFERTA EDUKACYJNA
Klasa Przedmioty punktowane:

a
przyrodnicza

j. polski, matematyka, biologia lub chemia, j. obcy

b
humanistyczno-medialna

j. polski, matematyka, historia, j. obcy

c
prawna

j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

d 
medyczna

j. polski, matematyka, biologia, chemia lub fizyka

e
filologiczna

j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

f
politechniczna

j. polski, matematyka, fizyka, informatyka

g 
akademicka

j. polski, matematyka, geografia, j. obcy

Minimalna liczba punktów na wszystkie profile wynosi: 110



NASZE SOCIAL MEDIA

nasz Instagram:
kopernik.jaroslaw

nasz fanpage na Facebooku:
www.facebook.com/kopernik.jaroslaw

nasz TikTok:
kopernik.jaroslaw



NASZE SOCIAL MEDIA

adres strony szkoły:
www.lo.kopernik.jaroslaw.pl

adres portalu prowadzonego 
przez uczniów „Kopernika”:

www.youthvoice.pl

nasz kanał na YouTube: Kopernik Jarosław



DOŁĄCZ DO NAS 
I SPEŁNIAJ MARZENIA!


