
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według wskaźników EWD  

jesteśmy  

SZKOŁĄ SUKCESU: 

 najwyższe wyniki egzaminu maturalnego 

w regionie siedleckim 

 wysoka efektywność nauczania 

 skuteczne rozwijanie potencjału uczniów 

 

Tutaj: 

 dobrze przygotujesz się do matury 

 dostaniesz  szansę rozwoju   

duchowego i intelektualnego 

Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące 

im. C. K. Norwida 

w Garwolinie 

Atuty szkoły 

 wykwalifikowana kadra pedagogiczna 

 intensywna nauka języków obcych 

 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 

 życzliwa atmosfera i bezpieczeństwo 

 budowanie wspólnoty poprzez codzienną 

modlitwę, współtworzenie tradycji 

 proces wychowawczy odwołujący się  

do chrześcijańskiej wizji świata i człowieka 

 udział w akcjach charytatywnych 

 atrakcyjna oferta kulturalna — wyjazdy  

do teatrów, na wystawy, warsztaty,  

lekcje muzealne 

 pracownie wyposażone w nowoczesne po-

moce dydaktyczne 

 doskonałe położenie w centrum  

      Garwolina 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

im. C. K. Norwida 

ul. Staszica 11 

08-400 Garwolin 

tel./fax: 25 682 37 00 

e-mail: klogarwo@wp.pl  

www.klogarwo.pl 

Szkolna codzienność 

ludzie, których  

cechuje radość życia 

i kreatywność 

niesztampowe  

uroczystości 

szkolne 

 

debaty i spotkania  

z ciekawymi ludźmi 

dobrze  

zaopatrzony sklepik  

z cudowną obsługą  

wizyty  

absolwentów 



 

A poza  

tym 

      Fanatycy, 

czyli utytułowany zespół muzyczny 

 

 oraz 

gazeta szkolna wydawana przez uczniów 

 

Szeroka oferta  

kół zainteresowań: 

 muzyczne 

 matematyczne 

 teatralne 

 języków  

obcych 

 SKS: 

 piłka koszyko-

wa dziewcząt 

 piłka koszyko-

wa chłopców 

 piłka ręczna 

REKRUTACJA 2021/2022 
 

Wybierasz jedną ze ścieżek prowadzonych  

na następujących kierunkach: 

 

 

Kierunek medyczno-przyrodniczy  
 

rozszerzenie: biologia, chemia, j. angielski 
 

 
Kierunek politechniczno-ekonomiczny 

 

 Ścieżka I 
rozszerzenie: matematyka, fizyka, j. angielski 
 

 Ścieżka II 
rozszerzenie: matematyka, informatyka,   

                      j. angielski 
 

     Ścieżka III 
rozszerzenie: matematyka, chemia,  j. angielski 

                          

 Ścieżka I V 
rozszerzenie: matematyka, geografia,  

                       j. angielski 
 

 
Kierunek humanistyczno-społeczny 

 

Ścieżka I 
rozszerzenie:  WOS, historia, j. angielski 
 

 Ścieżka II 
rozszerzenie: WOS,  j. polski, j. angielski 
 

 Ścieżka III  
rozszerzenie: WOS, geografia, j. angielski 
 

 
 

Zwiększona oferta edukacyjna  

 język angielski na poziomie rozszerzonym 

w małych grupach z podziałem na poziomy 

zaawansowania; grupy mogą być międzyod-

działowe 

 drugi język obcy: niemiecki, francuski,  włoski, 

rosyjski 

 zwiększona liczba godzin matematyki, języka 

polskiego i języka obcego, aby lepiej przygoto-

wać się do matury na poziomie podstawowym 

 dyżury nauczycieli dla tych, którym przyda się 

powtórzenie lub uzupełnienie wiedzy 

 bogata oferta ścieżek do wyboru 

 zwiększona liczba godzin przedmiotów  

realizowanych w zakresie rozszerzonym 

Przymierz się do szkoły na wagę złota ! 

 

 Bardzo dobre wyniki  

 egzaminów maturalnych   

 i sukcesy w olimpiadach  

 stawiają nas na  równi z naj -  

 lepszymi liceami w Polsce. 

Szkoła  może poszczycić 

się 100%  zdawalnością 

matury. 

Zaprogramuj się na dobrą przyszłość   

i zostań uczniem KLO ! 


