
PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

im. Królowej Apostołów 

przy Zespole Szkół Pallotyńskich  

w Krakowie



Od roku 2018/19, w budynku przy

ul. Bulwarowej 33 funkcjonuje Publiczne Liceum

Ogólnokształcące im. Królowej Apostołów.

Szkoła powstała z przekształcenia gimnazjum.

Jesteśmy publiczną szkołą katolicką prowadzoną

przez Księży Pallotynów. Nauka w naszej szkole

jest bezpłatna.



• Mamy doświadczenie w prowadzeniu klas z poszerzonym programem 

języka angielskiego. 

• Współpracujemy ze szkołami z krajów Unii Europejskiej, prowadząc 

wymiany młodzieżowe i inne wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, np. 

wymiana ze szkołą duńską oraz udział w międzynarodowym programie „My 

Revolution” prowadzonym przez Fundację „Kupuj odpowiedzialnie”, wyjazdy 

młodzieży do Brukseli, Bolonii i Wiednia. 

• W przyszłym roku szkolnym planujemy realizację wymiany młodzieży ze 

szkołami z Danii i Szwecji w ramach programu Erasmus.



• Co roku organizujemy wycieczki zagraniczne w formie warsztatów 

językowych dla naszych uczniów. Byliśmy już we Włoszech, Danii 

i Wielkiej Brytanii, w tym roku wyjeżdżamy do Grecji. 

• Mamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych, dostosowaną do 

indywidualnych potrzeb uczniów, rozwijające zarówno talenty, jak 

i pomagające w codziennej nauce.

• Proponujemy dodatkowe, bezpłatne zajęcia przygotowujące do 

matury.

• Maksymalna liczba uczniów w klasie  - 26 osób.
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Naszym uczniom oferujemy ponadto:

 możliwość wyboru drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego, francuskiego, 

hiszpańskiego,

 przygotowanie do międzynarodowego egzaminu FCE i ECDL,

 opiekę psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego,

 naukę na jedną zmianę, wszystkie lekcje rozpoczynają się w godzinach rannych,

 współpracę z wyższymi uczelniami np. AGH, UR, UP,

 wyjazdy integracyjne, wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne, wyjazdy sportowe, np. 

narciarskie, snowboardowe, rowerowe oraz liczne wyjścia edukacyjne,

 zajęcia wychowania fizycznego prowadzone również w hali sportowej KS Wanda,

 możliwość korzystania z obiadów przygotowywanych w szkolnej kuchni,

 bufet i sklepik szkolny, jako przyjazne miejsce dla ucznia,

 monitoring szkolny – nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym. 
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Język polski
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Historia i WOS

Uczniowie dotychczasowego gimnazjum osiągają wysokie wyniki z egzaminów 

końcowych, np. wyniki w roku 2017/18.
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Matematyka
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Przedmioty przyrodnicze



W kolejnym roku szkolnym planujemy utworzyć trzy

oddziały klas pierwszych liceum czteroletniego:

a) klasa o profilu językowo-turystycznym,

b) klasa o profilu biologiczno–chemicznym z elementami

medycyny i weterynarii,

c) klasa o profilu informatyczno-matematyczno-fizycznym.



PROFIL JĘZYTKOWO - TURYSTYCZNY

Uczniowie tej klasy zostaną przygotowani do międzynarodowego Egzaminu 

Cambridge English (Test FCE). Uzyskany certyfikat, świadczy o 

umiejętności posługiwania się mówionym i pisanym językiem angielskim, 

niezbędnym w pracy czy w nauce. Honoruje go zarówno wiele 

uniwersytetów, jak i instytucji edukacyjnych.

W ramach nauki j. angielskiego przewidujemy wprowadzenie elementów 

języka prawniczego i biznesowego.

Uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach w sądzie i spotkaniach                       

z przedstawicielami zawodów prawniczych.

Dwa lub trzy przedmioty rozszerzone do wyboru spośród: języka 

polskiego, historii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie.



Warsztaty edukacyjne w Sądzie Rejonowym

Wizyta w WKP podczas zajęć koła zainteresowań



PROFIL BIOLOGICZNO – CHEMICZNY Z ELEMENTAMI 
MEDYCYNY I WETERYNARII

Współpracujemy z Instytutem Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. 

Nasi uczniowie uczestniczą w wykładach i laboratoriach.

Zajęcia prowadzimy we współpracy  z ratownikami medycznymi, 

weterynarzami, hodowcami zwierząt, kynoterapeutami.

W zakresie j. angielskiego przewidujemy rozszerzenie  słownictwa 

w zakresie anatomii człowieka, zabiegów medycznych, ras  zwierząt 

itp.

Dwa lub trzy przedmioty rozszerzone do wyboru spośród: biologii, 

chemii, matematyki, języka angielskiego.



ZAJĘCIA KLASY MEDYCZNO-WETERYNARYJNEJ
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Warsztaty z udziałem 
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Pedagogicznego w Krakowie



PROFIL INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

Jesteśmy szkołą partnerską Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

nasi uczniowie słuchają wykładów i poznają laboratoria Uczelni, aby

w przyszłości móc dokonać mądrego wyboru dotyczącego swojej

przyszłości.

Uczniowie tej klasy zostaną przygotowani do zdobycia Certyfikatu

ECDL - European Computer Driving Licence, czyli Europejskiego

Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Na lekcjach j. angielskiego przewidujemy wprowadzenie słownictwa

związanego z obsługą komputera i programowaniem.

Dwa lub trzy przedmioty rozszerzone do wyboru spośród: informatyki,

matematyki, fizyki, języka angielskiego.



ZAJĘCIA NA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Za
ję

ci
a 

la
b

o
ra

to
ry

jn
e

Zajęcia z robotyki



PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PALLOTYŃSKICH W KRAKOWIE

Dane teleadresowe szkoły

Tel.: 12-642-12-98

31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 33 

Strona www - http://liceum.pallotyni.edu.pl

Adres e-mail - sekretariat@liceum.pallotyni.edu.pl

Szkoła uczestniczy w elektronicznej rekrutacji

http://liceum.pallotyni.edu.pl/
mailto:sekretariat@liceum.pallotyni.edu.pl

