
75 lat minęło…
Jesteśmy szkołą dla każdego - otwartą na potrzeby i możliwości każdego ucznia.  

Doceniamy uczniów zdolnych i pomagamy tym, którzy mają trudności w nauce.. 

Staramy się, by każdy uczeń czuł się u nas komfortowo, przychodził do szkoły 

z przyjemnością, ale też  świadomością, że uczy się w jasnym  systemie zadań 

i obowiązków. Tworzymy wspólnotę uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 

Oferujemy nowoczesne, aktywne i efektywne kształcenie, także poza formalne. 

Rozwijamy znajomość języków obcych, 

współczesnych technologii informacyjnych

oraz pracy w grupie.

A wszystko zaczęło się:

75 lat temu, czyli 25.10.1944 

Wtedy to pierwszy dzwonek usłyszało                     uczniów.

               lata później szkoła została przeniesiona do obecnego pałacu 
Lubomirskich.

Kolejne lata to czas modernizacji, kształtowania tradycji,  
rozwijania współpracy ze środowiskiem lokalnym.

333

3

1949W roku                         

odbył się pierwszy egzamin maturalny.

 Imię Adama Mickiewicza szkoła                                otrzymała w                   
roku

1959

Tak było, a dzisiaj…
Nasza szkoła się zmienia – zgodnie z reformami edukacji, wychodząc 
naprzeciw zainteresowaniom młodzieży oraz wyzwaniom XXI wieku.



Zaufało nam już 5855 osób (tylu mamy absolwentów).

Dołącz do nas i TY

- bierzemy udział w różnych  projektach unijnych.

W ciągu ostatnich 8 lat dostaliśmy 150000    

na ich realizację a 120 uczniów zwiedziło 25 krajów 

europejskich (niektóre kilkakrotnie).

UCZ SIĘ Z NAMI
- zdawalność matury w sesji wiosennej 2018 -  wyniosła 90,5%
i przewyższyła znacznie średnią zdawalność tego egzaminu we wszystkich 
typach szkół w kraju, w województwie lubelskim i w powiecie opolskim.

- jesteśmy skuteczni - nasi uczniowie osiągają sukcesy naukowe i sportowe. 

- stwarzamy warunki wspomagające rozwój ucznia
we wszystkich  aspektach: zainteresowań, 
szczególnych uzdolnień i pokonywania  trudności 
w nauce.

- oferujemy różnorodne zajęcia 
pozalekcyjne, także przygotowujące
do matury.

-większość wycieczek szkolnych to
 wycieczki samolotem,
np. w grudniu 2018
nasi uczniowie wyjechali do Gruzji.

Jesteśmy szkołą kameralną

i bezpieczną. Znamy swoich uczniów

i każdego z nich traktujemy indywidualnie.



W roku szkolnym 2019/2020 planujemy podwójną rekrutację:

po gimnazjum po szkole podstawowej 

przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

1a– język angielski, język polski, historia 1a– język angielski, język polski, historia

1b- język angielski, biologia, chemia 1b- język angielski, biologia, chemia

1c– język angielski, matematyka, geografia 1c– język angielski, matematyka, geografia

W marcu 2019 r. będą dostępne szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji.


