III Liceum Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie - dlaczego my?
Nasze atuty







lokalizacja w centrum miasta
nowoczesna baza dydaktyczna
bezpieczna szkoła- monitoring
100% zdawalności matury
doświadczona kadra pedagogiczna
sukcesy w konkursach

Baza szkoły







Rozwijamy pasje i zainteresowania









Dzień Odkrywania Talentów
Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej
Chór szkolny Dominanta
Teatr anglojęzyczny
Europejski Dzień Języków
Czytanie Norwida
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne
9 Rzeszowska Drużyna Harcerska





Projekty i Programy UE
Program rozwoju III LO na poziomie
europejskim
Współpraca międzynarodowa
Programy innowacyjne
Program Szkoła Przyjazna Żywieniu
i Aktywności Fizycznej









Angażujemy i organizujemy









Podejmujemy i realizujemy



35 dobrze wyposażonych pracowni
nowoczesny sprzęt multimedialny
multimedialne centrum informacji
3 pracownie komputerowe
bogaty księgozbiór biblioteki i czytelni
campus sportowy, sale gimnastyczne i
siłownia, boiska sportowe i bieżnie

Współpracujemy

Samorząd Szkolny
zajęcia dodatkowe, fakultety maturalne
debaty, warsztaty autorskie
konkursy wiedzy i tematyczne
olimpiady przedmiotowe
Dzień Otwarty
uroczystości szkolne
Festiwal Nauki

Nie tylko nauka









Pomagamy






Szkolne Koło Caritas
Szkolne Koło PCK
Szkolne Koło Wolontariatu
akcje charytatywne
Stowarzyszenie Norwid

Uniwersytet Rzeszowski
Politechnika Rzeszowska
Instytut Pamięci Narodowej
Młodzieżowy Dom Kultury
Teatr „Maska” i Teatr im. Wandy Siemaszkowej
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze
Narodowy Bank Polski

dyskoteki w klubie
wyjścia do kina i teatru
flash mob
zawody sportowe
Dzień Sportu
Eko fashion show
wycieczki zagraniczne
wycieczki klasowe, rajdy

Nagradzamy i wspieramy






stypendia i nagrody
pomoc materialna
porady pedagoga
wsparcie psychologa
doradztwo zawodowe

Pragniemy, aby nasz absolwent
* został wyposażony w wiedzę oraz umiejętności podejmując dalszą edukację oraz obowiązki zawodowe * świadomie planował własny rozwój i karierę zawodową
* cenił godność i szlachetność * był uczciwy, prawy i dobry, otwarty na świat i tolerancyjny * rozwiązywał zadania i problemy w sytuacjach wymagających postawy twórczej
*wykazywał się samodzielnym myśleniem i działaniem *szanował prawa innych *dostrzegał potrzeby innych i był gotowy do niesienia pomocy
* kształcił wrażliwość na piękno świata *angażował się w inicjatywy lokalne, środowiskowe i prospołeczne * stał się aktywnym, prawym, świadomym swoich powinności wobec
państwa i społeczeństwa * kultywował tradycje narodowe i pielęgnował dziedzictwo własnej ojczyzny i regionu

