
oczekujesz czegoś więcej od życia

najbliższe 4 lata są dla Ciebie ważne

chcesz mieć wpływ na to, w jakiej szkole

spędzisz ten fantastyczny, niezapomniany czas

chcesz decydować,  kto będzie Cię kształcił

chcesz bez najmniejszych problemów 

Jeśli tu jesteś, oznacza to, że:

      zdać MATURĘ

 

 

 

 

#urszu_rybnik



Zapraszamy 
do drużyny!

Nasze liceum gwarantuje wysoki poziom
nauczania, którego potwierdzeniem są
znakomite wyniki egzaminów maturalnych.
Mamy również wiele sukcesów w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych.

Ucz się z najlepszymi
 u najlepszych!



Jesteśmy szkołą publiczną,
koedukacyjną, katolicką.
Jesteśmy blisko ludzi – 
w czasie  akcji
charytatywnych,
Urszulańskich Dni Młodych
czy Sercańskich Dni Młodych.

Szkoła wykształciła wielu
finalistów, laureatów
olimpiad, konkursów 
z zakresu geografii, biologii,
chemii, matematyki, fizyki,
religii. Nasi Uczniowie
osiągają wysokie osiągnięcia
sportowe.

Tworzymy przestrzeń do
poszukiwania i rozwoju pasji,
nauki jak i po prostu życia –
w czasie różnorodnych kół
zainteresowań, wyjazdów
naukowych i integracyjnych,
jak i wymian zagranicznych.
Współpracujemy ze szkołami
z Niemiec, Francji, Włoch,
Hiszpanii i Indonezji!

Tradycja
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek 
w Rybniku to szkoła z tradycjami od 1923r.



Serviam

W wychowaniu kierujemy się
kształtowaniem postaw

chrześcijańskich i
patriotycznych.

Służyć

Ze względu na katolicki
charakter naszej szkoły

bardzo ważną sprawą jest
świadomy wybór tej szkoły,
gdyż powinien on łączyć się

z akceptacją zasad
wychowania w duchu

wartości chrześcijańskich.

Wartościowa
szkoła
Dołącz do drużyny

Jesteśmy wyjątkowym liceum w Rybniku, 
które proponuje najwyższy poziom kształcenia dostosowany do potrzeb młodego
człowieka,  w środowisku tak przyjaznym, że nawet trudno to sobie wyobrazić. 
Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR w Rybniku to więcej niż szkoła. 
Jesteśmy przekonani, że „Urszulanki” to Twój najlepszy wybór.



Rozszerzenia
biol-chem-ang

Oferujemy również przygotowanie
przyszłych studentów akademii
medycznej wydziałów lekarskich, 
 czy też ratownictwa
medycznego, jak i fizjoterapii,
kosmetologii, dietetyki. Dla Was
rekomendujemy rozszerzenie
biologii, chemii i języka
angielskiego. 

mat-ger-ang

Dla osób zainteresowanych
urbanistyką, gospodarką
przestrzenną, architekturą czy
też geologią polecamy
rozszerzenie matematyki,
geografii i języka angielskiego.

mat-fiz-ang

Dla przyszłych studentów
politechniki i kierunków ścisłych
polecamy rozszerzenia
przedmiotów takich jak
matematyka, fizyka, język
angielski.

Język dodatkowy w naszym LO to j. niemiecki lub j. francuski. 
Można korzystać z koła języka hiszpańskiego.



Osobisty rozwój

Jeśli chce rozwijać swoje pasje  
 i zainteresowania, to miejsce

idealne dla Ciebie. Oprócz
licznych kół zainteresowań,

współpracujemy  z uczelniami
wyższymi, które dają nam

możliwości rozwoju i rzetelnego
przygotowania do matury.

Mądra pomoc

Nasza szkoła jest naszym drugim
domem, w którym dzielimy się nie tylko
wiedzą, ale także wsparciem i pomocą.
Jeśli chcesz doświadczyć tej atmosfery,
zrobić coś dobrego, włączyć się w akcje
charytatywne organizowany przez nasz

szkolny GPS oraz wolontariuszy
Szlachetnej Paczki,to miejsce

doskonałe dla Ciebie.

Biblioteka

U nas w szkole, możesz skorzystać z
bardzo dobrze wyposażonej
biblioteki. Znajdziesz w niej

odpowiedzi z wielu dziedzin nauki,
kultury i sztuki. Możesz zrelaksować

się na przerwie z Twoją ulubioną
książką i spotkać się z przyjaciółmi  

 z Bibliofila.

Sport

"W zdrowych ciele, zdrowy duch"

Nie ma dobrej kondycji duchowej,
bez dbania o swoje ciało. U nas
możesz skorzystać pod okiem

trenera personalnego z bardzo
dobrze wyposażonej siłowni,
poszerzyć swoje umiejętności

narciarskie czy pływackie,  a na
kołach zainteresowań zadbasz  o

formę w innych dziedzinach sportu.



Nasi Nauczyciele to głównie grono
świeckie.Grono pedagogiczne składa się
z 72 Nauczycieli (w tym 9 sióstr), oraz
bardzo pomocnego personelu szkolnego
w liczbie 27 osób.

 100% zdawalnośći matur!

 Zawsze jesteśmy z Wami i dla Was.

Kadra
nauczycielska

Nauczyciele z
pasją



Nowoczesna szkoła
Posiadamy bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne m. in.

pracownię komputerową, fizyczną, chemiczną, matematyczną,
plastyczną. Warto zaznaczyć, że posiadamy dostępną dla każdego
licealisty siłownię. W naszych salach znajdują się wielofunkcyjne

tablice interaktywne, a w ogrodzie szkolnym własna stacja
pogodowa.

Ważnym dla nas miejscem jest kaplica szkolna, w której znajdujemy
chwilę wyciszenia i przeżywamy uroczystości szkolne.



 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące 

Sióstr Urszulanek UR

ul. 3 Maja 22 

44-200 Rybnik

tel. 32 42 28 750 

e-mail: sekrlo@wp.pl

www.urszulanki.rybnik.pl

 

Masz
pytanie?

Zapraszamy
do drużyny!


