
Drodzy Uczniowie klas ósmych! 
 

Zapraszamy Was do wspólnej przygody z I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka 

Sienkiewicza w Łańcucie! To szkoła wielkich tradycji, wybitnych pedagogów i prestiżowych 

propozycji dla uczniów. Ma ponad wiek wspaniałej historii, znaczące osiągnięcia i ambitne 

plany na przyszłość.  

Jeśli chcecie ciekawie spędzić kolejny etap Waszej edukacji - dołączcie do nas! Tu nie 

tylko poszerzycie swoją wiedzę i  umiejętności, ale będziecie mogli także realizować swoje 

pasje. Taką szansę wykorzystali już nasi absolwenci, którzy kontynuują naukę na 

renomowanych uczelniach w kraju i za granicą oraz pełnią ważne funkcje społeczne. Jesteśmy 

dumni, że w tej zaszczytnej grupie naszych absolwentów jest także wielu Waszych Rodziców.  

  Nie wszyscy uczniowie podejmujący naukę w liceum ogólnokształcącym wiedzą, co 

chcieliby robić w przyszłości, ale prawie wszyscy planują kontynuować naukę na studiach 

wyższych, więc już teraz, przy wyborze szkoły ponadpodstawowej, warto zadać sobie pytania: 

1. Co mnie interesuje, jakie mam hobby? 

2. Co chciałbym robić w przyszłości? 

3. Gdzie chciałbym pracować i w jaki sposób zarabiać na życie? 

Kształcąc się w naszym liceum, możesz realizować swoje plany i marzenia.  

Lepiej bliżej niż dalej – szkoła bliżej miejsca zamieszkania to mnóstwo zalet. Gwarancja 

nauki w systemie jednozmianowym, dogodne rozwiązania komunikacyjne i odpowiednia pora 

zakończenia lekcji w naszej szkole pozwalają zyskać bezcenny dla Was wolny czas, który 

możecie wykorzystać na naukę, popołudniowe zajęcia dodatkowe, na rozwijanie swoich  

zainteresowań, a także na spotkania z przyjaciółmi. Ponadto, dojazdy do Łańcuta są mniej 

czasochłonne i tańsze niż dojazdy do Rzeszowa, często z przesiadkami. 

 

Drodzy Uczniowie! Cztery lata pobytu w naszym liceum to nie tylko okres wytężonej 

nauki, ale także jeden z najpiękniejszych etapów życia - nowe przyjaźnie, wycieczki, wyjazdy 

zagraniczne, szkolne bale, konkursy, wspólne zabawy i uroczystości. Wszystko to pozostaje  

w pamięci na długie lata. To dlatego tak liczne rzesze naszych absolwentów organizują 

maturalne spotkania rocznicowe, podczas których z wielkim sentymentem odwiedzają szkołę  

i wspominają piękne chwile w niej spędzone. Z tej szansy możecie skorzystać także Wy.  

 

ZAPRASZAMY! 
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