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Strona szkoły: http://www.liceum.org.pl/



Srebrna Odznaka w rankingu 
„Perspektyw”

Nasze Liceum znalazło się na 27. 
pozycji w województwie  

i w pierwszej pięćsetce liceów 
w Polsce w ramach 

Ogólnopolskiego Rankingu 
Liceów 2019, organizowanego 
przez tygodnik „Perspektywy”.



Propozycje klas na rok szkolny 
2019/2020

4-LETNIE LO PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 3-LETNIE LO PO GIMNAZJUM

klasa Rozszerzenia klasa rozszerzenia

A matematyka-fizyka-angielski A matematyka-fizyka-angielski

B biologia-chemia-angielski B biologia-chemia

C j. polski-historia-WOS C j. polski-historia-WOS

D matematyka-angielski – geografia D matematyka- geografia –niemiecki

E j. polski- j. angielski-j. niemiecki E biologia-chemia-angielski

We wszystkich klasach będą nauczane będą dwa 

języki: angielski i niemiecki

Zmieniamy się dla uczniów. Od przyszłego roku proponujemy nowe profile klas.



Ciągły rozwój szkoły

I LO w Kościerzynie 
dostosowujemy się do potrzeb 
uczniów. W 2018 roku została 
wyremontowana mała sala 
gimnastyczna, a w 2019 roku       
w nasze ręce zostanie oddana 
nowa, większa sala. 



Udział w projektach

LO bierze udział w projektach edukacyjnych, dzięki którym podnosi jakość kształcenia.

Kompetencje na + - projekt pozwolił na udział w darmowych wyjazdach edukacyjnych, udział        
w zajęciach pozalekcyjnych, zakup materiałów dydaktycznych, doposażenie pracowni.

Pomorska Liga Zadaniowa – projekt oferuje wszechstronne wsparcie dla uczniów wybitnie                
uzdolnionych. W programie między innymi: ciekawe zajęcia pozalekcyjne, spotkania 
akademickie na największych pomorskich uczelniach, warsztaty specjalistyczne, obozy 
naukowe, i wiele innych form wsparcia oferowanych bezpłatnie. 

Program Akademia Chóralna ,,Śpiewająca Polska” -to projekt, którego celem jest
rozpowszechnienie śpiewu, jako powszechnego dobra, przez stworzenie spójnego programu 
rozwoju chórów. Projekt obejmuje szkolenia dla dyrygentów i publikacje materiałów 
merytorycznych i nutowych. W ramach projektu uczestnicy biorą udział w regionalnych 
konkursie chóralnym weryfikującym poziom zespołów.

W szkole mieści się Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego i realizowany jest Program Zdolni 
z Pomorza.



• Uczniowie ILO w Kościerzynie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych. 

Uczestnictwo w konkursach pozwala młodzieży na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, a także często zdobyć indeks na wymarzoną 
uczelnię.

Przykładowe konkursy, w których biorą udział uczniowie ILO

• Olimpiada Wiedzy o Mediach

• Olimpiada Wiedzy o Statystyce

• Pomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach

• Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji Polskiej

• Konkursy matematycznych: Alfik, Matematyka bez Granic

• Konkurs Fotograficzny "Architektura w obiektywie"

• Olimpiady Języka Niemieckiego

• Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego ‘English High Flier’

• Konkurs Informatyczny ,,Bóbr”

• Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

• Konkursy przedmiotowe: przyrodniczy EKO-planeta, geograficzny Geoplaneta, fizyczny Eureka, historyczny ,,Pomorskie Drogi do 
Niepodległości

• Regaty o Puchar Dyrektora Szkoły

Udział w konkursach

http://www.liceum.org.pl/menu-glowne/2015-02-24-22-52-32/660-sukces-w-miedzyszkolnym-etapie-olimpiady-wiedzy-o-mediach
http://www.liceum.org.pl/menu-glowne/2015-02-24-22-52-32/662-iii-olimpiada-wiedzy-o-statystyce
http://www.liceum.org.pl/menu-glowne/2015-02-24-22-52-32/663-pomorski-konkurs-wiedzy-o-podatkach
http://www.liceum.org.pl/menu-glowne/2015-02-24-22-52-32/672-ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-architektura-w-obiektywie
http://www.liceum.org.pl/menu-glowne/2015-02-24-22-52-32/658-etap-szkolny-42-olimpiady-jezyka-niemieckiego
http://www.liceum.org.pl/menu-glowne/2015-02-24-22-52-32/648-ogolnopolski-konkurs-jezyka-angielskiego-english-high-flier
http://www.liceum.org.pl/menu-glowne/2015-02-24-22-52-32/613-konkurs-wiedzy-ekonomicznej


• I LO oferuje szereg zajęć dodatkowych rozwijających pasje uczniów:

• Szkolny Klub Sportowy: piłka sitkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, tenis stołowy,

• Szachy,

• Koła polonistyczne,

• Chór szkolny,

• Szkolna gazetka ,,Blacha”,

• Koło strzeleckie,

• Koło rowerowe,

• Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

• Dyskusyjny Klub Filmowy.

Zajęcia dodatkowe



Posiadamy laboratoria, 
gdzie mamy możliwość 

nauki przez doświadczenia



Wyjazdy edukacyjne

Uczniowie biorą 
udział w wyjazdach 
i odwiedzają liczne 
uczelnie. 

Na fotografiach 
wyjazd do Torunia 
w ramach projektu 
„Kompetencje na +”



Ślubowanie w Będominie

Tradycją jest, że każdego roku 
pod koniec września klasy 
pierwsze ślubują w rodzinnych 
stronach patrona naszej 
szkoły, czyli w Będominie.



Chrzty klas pierwszych 

We wrześniu po rozpoczęciu 
roku szkolnego testowane 

są umiejętności bojowe 
pierwszoklasistów…



Wydarzenie kulturalne w 2018

Uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział   w wielu                         
wydarzeniach, m.in.                        
W warsztatach                      
z rysownikiem                 
Jackiem Frąsiem ,                                
akcji Miasteczko Herberta                                
czy w spotkaniach                        
z absolwentami



Koncerty

W naszej szkole tradycją są 
koncerty, w czasie których 
występuje utalentowana 
młodzież nie tylko z naszej 
szkoły, ale jesteśmy także 
odwiedzani przez 
absolwentów. 



Chór istnieje już 34 lata, a od 2015r. dyrygentem jest Pan Tomasz 
Chyła. Od tego czasu nasz chór: 

• Dołączył do projektu Śpiewająca Polska. 

• Pięciokrotnie wziął udział w przeglądach Śpiewającej Polski, gdzie 
za każdym razem zdobył Złote Pasmo oraz najwyższą punktację 
pośród wszystkich kategorii. 

• Dwukrotnie został wytypowany z chórów z całej Polski, 
do wzięcia udziału w koncercie finałowym projektu Śpiewająca 
Polska, w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu           
(10.2016r. 0raz 06.2018r.) 

• 17.03.2018  na XII Pomorskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej 
zdobył nagrodę za najlepsze wykonanie utworu w j. kaszubskim, 
uzyskał I miejsce w kategorii chórów i zespołów młodzieżowych, 
a Pan Tomasz Chyła otrzymał nagrodę za najlepszego dyrygenta 
festiwalu. 

• 17.12.2018 roku zdobył kolejne cenne doświadczenia na koncercie, 
gdzie wystąpił z orkiestrą symfoniczną oraz wieloma innymi 
artystami, który odbył się w kolegiacie w Wejherowie (był to 
koncert w ramach przewodu doktorskiego naszego dyrygenta).

Kameralny Chór Żeński przy I LO 
w Kościerzynie



Dzień sportu i inne wydarzenia 
sportowe w szkole

Osiąganie sukcesów sportowych nie 
byłoby możliwe bez odpowiedniego 
przygotowania. W naszej szkole 
organizowane są wydarzenia 
sportowe takie jak dzień sportu lub 
międzyklasowe rozgrywki                        
w piłce siatkowej oraz piłce 
koszykowej, podczas których 
uczniowie nabierają doświadczenia          
i pewności siebie. 



I Liceum Ogólnokształcące –
dojrzała decyzja

To szkoła , która sprosta Twoim oczekiwaniom. 
Klasy stworzone są z myślą o humanistach, 
umysłach ścisłych oraz miłośnikach nauk 
przyrodniczych- jesteśmy pewni, że uda Ci się 
wybrać coś dla siebie. 

Wysokie wyniki nauczania, udział w wielu 
konkursach pozwalają na stwierdzenie,                    
że nasi absolwenci doskonale poradzą sobie 
na uczelniach wyższych.


