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ü
matematyczno - fizyczny
ü
geograficzno - matematyczny
ü
informatyka z robotyk¹
ü
humanistyczno - prawniczy
ü
lingwistyczno - medialny
ü
medyczno - ratowniczy
NOWOŒÆ

ü
psychologiczno- pedagogiczny
ü
Oddzia³ Przygotowania
Wojskowego

ü
Oddzia³ Stra¿y Po¿arnej
i Stra¿y Granicznej

Profil matematyczno - fizyczny przeznaczony jest dla uczniów
zainteresowanych naukami œcis³ymi i przyrodniczymi. Przygotowuje do
studiowania na kierunkach takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, mikro i nanotechnologie w biofizyce, systemy diagnostyczne w medycynie,
energetyka, in¿ynieria materia³owa, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo
i kosmonautyka, automatyka i robotyka, mechatronika, finanse
i rachunkowoœæ.

Oferujemy uczniom:
?
przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
?
nauczanie matematyki i fizyki z wykorzystaniem najnowszych
technologii internetowych (programy Geo Gebra i Stellarium),

?
warsztaty w salach, które daj¹ mo¿liwoœci symulowania wielu zjawisk
matematyczno-przyrodniczych,

?
obserwacje S³oñca i nocnego nieba za pomoc¹ wysokiej klasy
teleskopu Sky-Watcher,

?
udzia³ w wyk³adach i zajêciach warsztatowych na wy¿szych
uczelniach (Uniwersytet Jagielloñski, Uniwersytet Rzeszowski,
Politechnika Rzeszowska, Instytut Fizyki J¹drowej Polskiej Akademii
Nauk),
?
warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik,
?
zajêcia plenerowe z astronomii i astrofizyki w M³odzie¿owym
Obserwatorium Astronomicznym w Niepo³omicach oraz
w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagielloñskiego,
?
zajêcia laboratoryjne w Pracowni Fizycznej Uniwersytetu
Jagielloñskiego w ramach wspó³pracy z Instytutem Fizyki UJ.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
obowi¹zkowo - fizyka.
Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupe³niaj¹cy dostosowany do profilu klasy:
programowanie w matematyce / AutoCAD.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
jêzyk polski, matematyka, jêzyk angielski, fizyka.

PROFIL GEOGRAFICZNO - MATEMATYCZNY
Profil geograficzno – matematyczny przeznaczony jest dla uczniów
zainteresowanych naukami przyrodniczymi i matematycznymi. Matematyka
i geografia odgrywaj¹ znaczn¹ rolê przy rekrutacji na licznych kierunkach studiów,
a szczególnie: matematyka, budownictwo, ekonomia, handel zagraniczny,
geografia, geodezja i kartografia, geologia, in¿ynieria œrodowiska, architektura
krajobrazu, marketing i zarz¹dzanie, ekologia, agroturystyka, turystyka
i rekreacja.

Oferujemy uczniom:
?
nowoczesne metody zajêæ z wykorzystaniem sprzêtu multimedialnego,
?
zajêcia terenowe z wykorzystaniem map i sprzêtu GPS,
?
warsztaty matematyczne prowadzone przez wyk³adowców uczelni
wy¿szych,

?
zajêcia GIS (System Informacji Geograficznej) w Instytucie Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie,

?
projekty rozwijaj¹ce zainteresowania geograficzne i matematyczne
uczniów,

?
udzia³ w konkursach matematycznych, krajoznawczych i turystycznych,
?
warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik,
?
zajêcia dodatkowe z podstaw tworzenia map oraz podstaw geodezji
i kartografii,

?
realizacjê projektów z przedsiêbiorczoœci i ekonomii: „Uczelnie szko³om
– o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach", „M³oda
strefa biznesu”, „Przedsiêbiorcza szko³a, przedsiêbiorczy uczeñ” oraz
„Szko³a Przedsiebiorczoœci – edukacja ekonomiczna poprzez klasowe
firmy symulacyjne”,
?
dodatkowa propozycja - historia sztuki dla kandydatów na architekturê,
wycieczki krajoznawcze i rajdy.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
obowi¹zkowo - geografia.
Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupe³niaj¹cy dostosowany do profilu klasy:
programowanie / zajêcia z AutoCada / elementy geodezji i kartografii.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
jêzyk polski, matematyka, jêzyk angielski, geografia.

PROFIL INFORMATYKA Z ROBOTYK¥
Profil informatyka z robotyk¹ jest przeznaczony dla Ciebie je¿eli posiadasz
zdolnoœci i predyspozycje matematyczne, interesujesz siê informatyk¹,
programowaniem, konstruowaniem robotów, sztuczn¹ inteligencj¹ i chcesz
w przysz³oœci braæ aktywny udzia³ w?tworzeniu, rozwijaniu nowoczesnych
technologii, to skorzystaj z naszej oferty.
W dzisiejszym œwiecie na ka¿dym kroku mamy do czynienia z komputerami
i?urz¹dzeniami cyfrowymi. Funkcjonowanie w takim otoczeniu wymaga od
nas logicznego myœlenia oraz zainteresowania naukami œcis³ymi, dziêki
czemu mo¿emy je zrozumieæ i wykorzystaæ w codziennym ¿yciu.
Znajomoœæ matematyki, jêzyków programowania, robotyki, automatyki,
ró¿nych programów komputerowych to dzisiaj najbardziej oczekiwane
i po¿¹dane umiejêtnoœci przez pracodawcê na rynku pracy.
Automatyka i robotyka to jedna z najbardziej perspektywicznych dziedzin
in¿ynierskich na œwiecie. Wynika to z gwa³townie rosn¹cego zapotrzebowania przemys³u na dobrych specjalistów potrafi¹cych projektowaæ,
uruchamiaæ i obs³ugiwaæ nowoczesne stanowiska wyposa¿one w roboty.
Wybieraj¹c ten profil masz szansê studiowania na takich kierunkach jak:
informatyka, teleinformatyka, automatyka i robotyka, in¿ynieria systemów,
informatyka i?ekonometria, cybernetyka i wielu innych kierunkach studiów.

Oferujemy uczniom:
?
dodatkowe zajêcia z programowania i konstruowania robotów,
?
zdobywanie wiedzy konstrukcyjnej poprzez tworzenie robotów
z u¿yciem serwomotorów, czujników, przek³adni, kó³ i innych
elementów,
?
rozwijanie umiejêtnoœci technicznych z zakresu konstruowania,
budowania i programowania robotów,
?
warsztaty tematyczne prowadzone przez wyk³adowców uczelni
wy¿szych,
?
udzia³ w zajêciach rozwijaj¹cych zainteresowania konstrukcjami
ró¿nego typu robotów,
?
warsztaty z programowania elementów elektroniki.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
obowi¹zkowo - informatyka.
Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupe³niaj¹cy dostosowany do profilu klasy:
programowanie/robotyka.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
jêzyk polski, matematyka, jêzyk angielski, geografia.

Profil humanistyczno – prawniczy przeznaczony jest dla uczniów
zainteresowanych naukami humanistycznymi i spo³ecznymi. Zajêcia
przygotowuj¹ do studiowania na kierunkach: filologia polska, historia, prawo,
prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, dziennikarstwo,
politologia, stosunki miêdzynarodowe, europeistyka, kulturoznawstwo,
bezpieczeñstwo wewnêtrzne.

Oferujemy uczniom:
?
wyk³ady i warsztaty na uczelniach wy¿szych,
?
przygotowanie

do Olimpiad Historycznej, Wiedzy o Pañstwie i Prawie,
Wiedzy o Polsce i Œwiecie Wspó³czesnym, Wiedzy o Bezpieczeñstwie
i Obronnoœci, Wiedzy o Integracji Europejskiej, Wiedzy o Prawach
Cz³owieka, Filozoficznej, Literatury i Jêzyka Polskiego, Jêzyka
Angielskiego oraz do innych presti¿owych konkursów przedmiotowych,
?
realizacja projektów edukacyjnych,
?
obserwacje i symulacje rozpraw s¹dowych,
?
warsztaty z metod rozwi¹zywania konfliktów metod¹ negocjacji
i mediacji,
?
zajêcia w klasach pod patronatem Wydzia³u Prawa i Administracji WSIiZ
w Rzeszowie,
?
udzia³ w projekcie „Akademia Bezpieczeñstwa” WSPiA w Rzeszowie,
?
tutorialach z zakresu nauk humanistycznych i spo³ecznych,
?
uczestnictwo w spektaklach teatralnych i filmowych, wystawach,
?
pracê w M³odzie¿owej Radzie Gminy Rymanów,
?
zajêcia medialne,
?
spotkania z przedstawicielami œwiata kultury, nauki, sportu i polityki,
?
wspó³praca z mediami,
?
zaanga¿owanie w Dyskusyjnym Klubie Filmowym,
?
udzia³ w zajêciach teatralnych, poetyckich i recytatorskich,
?
zajêcia z wiedzy o kulturze realizowane w teatrze, galeriach i muzeach,
?
lektorat z jêzyka ³aciñskiego.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
obowi¹zkowo: jêzyk polski.
Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupe³niaj¹cy dostosowany do profilu klasy:
podstawy dziennikarstwa/elementy prawa.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
jêzyk polski, matematyka, jêzyk angielski, wos.

PROFIL LINGWISTYCZNO - MEDIALNY
Profil lingwistyczno – medialny przeznaczony jest dla uczniów, którzy s¹
zainteresowani nauk¹ jêzyków obcych na poziomie rozszerzonym
w zwiêkszonym wymiarze godzin. Zajêcia przygotowuj¹ do studiowania na
takich kierunkach jak: filologie obce, lingwistyka stosowana, stosunki
miêdzynarodowe, europeistyka.

Oferujemy uczniom:
?
mo¿liwoœæ nauki dwóch jêzyków obcych (jêzyk angielski obowi¹zkowo
na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru jêzyk niemiecki, rosyjski,
francuski, hiszpañski lub w³oski na poziomie podstawowym lub
rozszerzonym – w zwiêkszonym wymiarze godzin),
?
mo¿liwoœæ uczestniczenia w zajêciach prowadzonych w jêzyku
angielskim z zakresu historii, geografii oraz kultury pañstw
anglojêzycznych - autorski program nauczania,
?
indywidualny program nauczania z wybranego jêzyka obcego dla
uczniów wybitnie uzdolnionych lingwistycznie,
?
wspó³pracê ze szko³ami w Niemczech, Austrii, we W³oszech i na
Wêgrzech w ramach realizowanych projektów Erasmus+ (wymiany
uczniowskie),
?
udzia³ w wyk³adach i warsztatach jêzykowych prowadzonych przez
wyk³adowców uczelni wy¿szych,
?
wspó³pracê z Uniwersytetem Rzeszowskim, PWSZ w Kroœnie
i Sanoku,
?
realizacjê projektów pod patronatem Goethe Institut i Jugendwerk,
?
zajêcia z podstaw dziennikarstwa,
?
udzia³ w spektaklach teatralnych anglojêzycznych, warsztatach
edukacji filmowej,
?
warsztaty z komunikacji spo³ecznej,
?
pracê w szkolnym kó³ku filmowym i radiowêŸle,
?
warsztaty z fotografii i monta¿u filmów.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
obowi¹zkowo - jêzyk angielski.
Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupe³niaj¹cy dostosowany do profilu klasy:
podstawy dziennikarstwa/fotografika - multimedia.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
jêzyk polski, matematyka, jêzyk angielski, wos.

PROFIL MEDYCZNO - RATOWNICZY
Profil medyczno – ratowniczy przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych
naukami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi i spo³ecznymi.
Uczniowie s¹ przygotowywani do studiowania m.in. na kierunkach: medycyna,
stomatologia, farmacja, pielêgniarstwo, ochrona zdrowia, biologia, chemia,
psychologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biotechnologia, biochemia,
chemia stosowana, weterynaria, zootechnika, ochrona œrodowiska, wychowanie
fizyczne i wiele innych.

Oferujemy uczniom:
?
wyk³ady, warsztaty, zajêcia laboratoryjne i æwiczenia praktyczne na
uczelniach wy¿szych,

?
przygotowanie do olimpiad i konkursów,
?
innowacyjne zajêcia i udzia³ w æwiczeniach w ramach Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaœniczego i Pañstwowego Ratownictwa
Medycznego,
?
wspó³pracê z instytucjami promuj¹cymi transplantologiê w Polsce,
?
naukê postêpowania przy nag³ym zatrzymaniu kr¹¿enia po³¹czon¹
z obs³ug¹ automatycznego defibrylatora, æwiczenia praktyczne
z zakresu prowadzenia resuscytacji - kr¹¿eniowo –oddechowej,
?
zajêcia z ratownictwa medycznego odbywaj¹ce siê nie tylko w systemie
klasowolekcyjnym, ale tak¿e poza szko³¹, m.in. w Lotniczym Pogotowiu
Ratunkowym i w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Sanoku,
?
projekty prozdrowotne i proekologiczne,
?
w³asne projekty badawcze,
?
mo¿liwoœæ udzia³u w wolontariacie w placówkach opieki zdrowotnej oraz
akcjach Szkolnego Ko³a PCK oraz Szkolnego Ko³a Honorowych
Dawców Krwi,
?
jêzyk angielski zawodowy – innowacja pedagogiczna,
?
lektorat z jêzyka ³aciñskiego.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
obowi¹zkowo: biologia.
Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupe³niaj¹cy dostosowany do profilu klasy:
pielêgniarstwo/ratownictwo medyczne.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
jêzyk polski, matematyka, jêzyk angielski, biologia.

PROFIL PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY
Profil psychologiczno - pedagogiczny to oferta dla przysz³ych pedagogów
i psychologów, opiekunów, pracowników socjalnych, terapeutów.
Studia pedagogiczne, psychologiczne, zarz¹dzania zasobami ludzkimi i inne
pokrewne kierunki otwieraj¹ mo¿liwoœci zatrudnienia w oœwiacie, dzia³alnoœci
gospodarczej us³ugowej i produkcyjnej, opiece spo³ecznej, medycynie,
w dziedzinie ekonomii, filozofii, teologii itp. To miejsce, gdzie sam mo¿esz
zrozumieæ siebie i zdecydowaæ o swojej przysz³oœci.
Zajêcia prowadzone bêd¹ metodami aktywizuj¹cymi oraz warsztatowymi.
Umo¿liwi¹ zrozumienie specyfiki myœlenia psychologicznego oraz pozwol¹
prze³o¿yæ zdobyt¹ wiedzê teoretyczn¹ na interpretacjê zdarzeñ z ¿ycia
codziennego.

Oferujemy uczniom:
?
zajêcia z neurodydaktyki w praktyce szkolnej, czyli wykorzystanie
wiedzy o pracy mózgu do szybszego i skuteczniejszego uczenia siê,

?
program mediacji rówieœniczych - tytu³ „mediatora rówieœniczego”,
?
warsztaty psychologii zarz¹dzania zasobami ludzkimi,
?
kurs pedagogiki wczesnoszkolnej w praktyce, w ramach wspó³pracy
z przedszkolem i szko³¹ podstawow¹,
?
trening umiejêtnoœci spo³ecznych,
?
udzia³ w ogólnopolskich olimpiadach, turniejach psychologicznych
i?pedagogicznych z mo¿liwoœci¹ zdobycia indeksu na studia wy¿sze,
?
udzia³ w pozalekcyjnym seminarium psychologicznym,
?
sporz¹dzanie profili psychologicznych,
?
uczestnictwo w projektach badawczych i eksperymentach
spo³ecznych,
?
analizy filmów psychologicznych,
?
dzia³ania o charakterze wolontariatu,
?
warsztaty tematyczne (m.in. komunikacja interpersonalna,
asertywnoœæ, samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
wyst¹pienia publiczne, kreatywnoœæ, alternatywne sposoby
rozwi¹zywania sporów i konfliktów).
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
obowi¹zkowo: jêzyk polski.
Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupe³niaj¹cy dostosowany do profilu klasy:
podstawy psychologii/pedagogiki.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
jêzyk polski, matematyka, jêzyk angielski, biologia.

ODDZIA£ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
Oddzia³ przygotowania wojskowego przeznaczony jest dla m³odych ludzi,
którzy planuj¹ zwi¹zaæ swoj¹ przysz³oœæ z wojskiem. Mo¿e byæ doskona³ym
wstêpem do kariery wojskowej oraz wyj¹tkow¹ okazj¹ do sprawdzenia swoich
mo¿liwoœci.
Oddzia³ przygotowuje uczniów równie¿ do studiowania w szko³ach oficerskich,
na politechnikach, akademiach wychowania fizycznego. Szkolimy przysz³ych
studentów takich kierunków jak: bezpieczeñstwo wewnêtrzne i zewnêtrzne
oraz ratownictwo medyczne.
Oddzia³ zosta³ objêty patronatem 21 Brygady Strzelców Podhalañskich,
wpisuje siê w 125 lat tradycji Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³, którego
jesteœmy spadkobiercami. Dumni z chwa³y przodków œmia³o patrzymy
w przysz³oœæ, oferuj¹c naszym uczniom najlepsze wojskowe wykszta³cenie na
Podkarpaciu.

Oferujemy uczniom:
?
kszta³cenie obywatelskie i patriotyczne,
?
poznawanie etyki ¿o³nierskiej i Ceremonia³u Wojskowego Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

?
szkolenie strzeleckie na szkolnej strzelnicy o najwy¿szym standardzie
w województwie z broni palnej, sportowej i bojowej,

?
przeszkolenie z zakresu obronnoœci, taktyki wojskowej, kryminalistyki
i kryminologii,

?
naukê musztry u¿ytkowej i paradnej,
?
æwiczenia z terenoznawstwa i ³¹cznoœci,
?
szkolenie medyczne i prawne,
?
zajêcia w jednostkach wojskowych i oœrodkach szkolenia s³u¿b
mundurowych,

?
obozy szkoleniowo-kondycyjne (klasa pierwsza – Mazury, klasa
druga – Pomorze) oraz obóz sportowy z windsurfingu (oœrodek
szkoleniowy na Mazurach),
?
dodatkowe zajêcia sprawnoœciowe: sztuki walki, si³ownia, basen,
narty, park linowy, sp³ywy kajakowe, paintball.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
obowi¹zkowo: geografia.
Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupe³niaj¹cy dostosowany do profilu klasy: kryminalistyka.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
jêzyk polski, matematyka, jêzyk angielski, geografia.

ODDZIA£ STRA¯Y PO¯ARNEJ I STRA¯Y GRANICZNEJ
Uczniowie liceum o tym profilu pozyskuj¹ najaktualniejsz¹ wiedzê z zakresu
bezpieczeñstwa i ochrony przeciwpo¿arowej oraz podstawowe wiadomoœci
i umiejêtnoœci dotycz¹ce zadañ realizowanych przez funkcjonariuszy Stra¿y
Granicznej. Zaprojektowane zajêcia umo¿liwiaj¹ udzia³ w symulowanych
dzia³aniach prowadzonych przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej i Stra¿y
Po¿arnej, co pozwala uczniom wykszta³ciæ odpowiednie cechy charakteru
i po¿¹dane postawy.
Zajêcia maj¹ na celu przygotowanie kandydatów do podejmowania dalszego
kszta³cenia na studiach po¿arniczych oraz procedury naboru do Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej i Stra¿y Granicznej w zakresie wymaganej wiedzy ogólnej
i egzaminów sprawnoœciowych.

Oferujemy uczniom:
?
program kszta³cenia opracowany na podstawie porozumieñ
z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ i Stra¿¹ Graniczn¹,

?
zapoznanie z organizacj¹ i struktur¹ systemu ochrony
przeciwpo¿arowej i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,

?
poznanie struktury, zadañ i zasad funkcjonowania s³u¿b i podmiotów
funkcjonuj¹cych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaœniczym,

?
przybli¿enie zasad organizacji i prowadzenia dzia³añ ratowniczogaœniczych oraz dzia³añ w czasie klêsk ¿ywio³owych i innych
miejscowych zagro¿eñ,
?
trening strzelecki, taktyka przeciwdywersyjna,
?
zapoznanie z technikami interwencyjnymi, metodami
przeprowadzania kontroli osób i œrodków transportu,
?
zajêcia prowadzone z czynnymi funkcjonariuszami SG i PSP oraz
pracownikami uczelni wy¿szych z zakresu prawa, socjologii,
cyberbezpieczeñstwa i ratownictwa medycznego,
?
regularne wizyty w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, Lotniczym
Pogotowiu Ratowniczym w Sanoku, Placówce Stra¿y Granicznej
w Ustrzykach Górnych, Zak³adzie Karnym w Rzeszowie, Komendzie
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Sanoku.
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
obowi¹zkowo: wiedza o spo³eczeñstwie.
Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupe³niaj¹cy dostosowany do profilu klasy:
ratownictwo medyczne.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
jêzyk polski, matematyka, jêzyk angielski, geografia.

WSPÓ£PRACA
Wspó³praca miêdzynarodowa
Wspó³praca miêdzynarodowa w ZSP Rymanów od kilku lat stanowi wa¿ny element w budowaniu
europejskiego wymiaru szko³y. Celem dzia³añ podejmowanych w ramach wspó³pracy
zagranicznej jest umo¿liwianie naszym uczniom kontaktów z ich rówieœnikami z innych pañstw,
promowanie postaw otwartoœci i tolerancji wobec innych, motywowanie do nauki jêzyków obcych
oraz wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy szko³ami w zakresie ich funkcjonowania. W latach 2014 –
2018 nasza szko³a sta³a siê beneficjentem dwóch projektów o zasiêgu europejskim w ramach
programu Erasmus Plus.
Celem pierwszego z projektów „Wspó³praca i zaanga¿owanie m³odzie¿y na rzecz innych
w duchu integracji europejskiej” by³ rozwój i pog³êbienie kontaktów ze szko³ami w Niemczech,
w Austrii i na Wêgrzech.
Drugi z projektów „Wielojêzycznoœæ kluczem do sukcesu – mobilnoœæ kadry edukacyjnej”, mia³
na celu poszerzanie wspó³pracy zagranicznej naszej szko³y o nowe kraje, podejmowanie
proeuropejskich inicjatyw oraz w przysz³oœci tworzenie klas dwujêzycznych w liceum. W ramach
tego projektu nauczyciele odbyli szkolenia jêzykowe i metodyczne na Malcie, w Wielkiej Brytanii,
Austrii oraz w Niemczech.
W roku 2018 nawi¹zane zosta³y kontakty z niemieck¹ szko³¹ Josef-Albers – Gymnasium
w Bottrop. W ramach wspó³pracy goœciliœmy w naszej placówce uczniów i nauczycieli z Niemiec
w 20018 r. i 2019 r. Podczas naszych rewizyt zwiedziliœmy wiele miast le¿¹cych w Zag³êbiu Ruhry
oraz poznali historiê i kulturê tego regionu. W przysz³oœci planujemy dalsz¹ wspó³pracê
i obustronn¹ wymianê uczniów.
Kolejne wnioski w ramach Programu ERASMUS+ zosta³y z³o¿one i oczekuj¹ na akceptacjê.

Wspó³praca z uczelniami wy¿szymi
Istotnym celem edukacji w liceum ogólnokszta³c¹cym jest przygotowanie uczniów do
studiowania, dlatego organizujemy wspó³pracê pomiêdzy ró¿nymi szczeblami kszta³cenia.
W myœl tej zasady uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. S. Wyspiañskiego
w Rymanowie maj¹ mo¿liwoœæ uczestnictwa w rozmaitych zajêciach dydaktycznych
(wyk³adach, prelekcjach, pokazach, æwiczeniach) prowadzonych na wy¿szych uczelniach.
Owa wspó³praca zapewnia naszym uczniom optymalne warunki do rozwoju indywidualnych
uzdolnieñ, jak równie¿ umo¿liwia nawi¹zanie kontaktów z osobami o podobnych
zainteresowaniach. Udzia³ w tych zajêciach pozwala uczniom poznaæ specyfikê danego
kierunku studiów oraz skorzystaæ ze specjalistycznych pracowni.

Wspó³praca - Uniwersytet Rzeszowski

Wspó³pracujemy z Uniwersytetem Jagielloñskim, Uniwersytetem Rzeszowskim,
Wy¿sz¹ Szko³¹ Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wy¿sz¹ Szko³¹ Informatyki
i Zarz¹dzania w Rzeszowie, Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Kroœnie i Sanoku,
M³odzie¿owym Obserwatorium Astronomicznym w Niepo³omicach.
Wspó³praca - UJ w Krakowie

