


Zastanawiasz się 
dlaczego I LO?

U nas 
zapomnisz 

co to 
nuda



Srebrna tarcza „Perspektyw”

Szkoła łowców talentów

Szkoła humanitarna

Wiarygodna szkoła

Szkoła wierna dziedzictwu







A OTO KRÓLOWE 
NASZEJ SZKOŁY!

IWONA ROSA 
(KRÓLOWA)

BEATA BUDZIŃSKA 
(WICEKRÓLOWA)



SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, 
Rzecznik Praw Ucznia i opiekun Samorządu są 
wybierani w głosowaniu powszechnym.

 Samorząd ma prawo inicjatywy w proponowaniu 
zmian w dokumentach i regulaminach szkolnych (np. 
statut, WZO, regulamin stypendium za naukę). 

 Uczniowie samodzielnie decydują o świętach 
obchodzonych w szkole.

W I LO GŁOS LUDU MA 
ZNACZENIE!!!



W naszej szkole wszystko jest 

możliwe!

POMYSŁ -> ZEBRANIE EKIPY -> REALIZACJA!

SZKOLNA GAZETA

RADIOWĘZEŁ

INSTAGRAM

PROFIL NA FACEBOOKU



Ok… przyznamy się…
trochę się uczymy…

ALE LEKCJE NIE SĄ NUDNE!!!



Biologia i chemia



Język angielski



Wyjazdy i wyjścia naukowe



Zajęcia poza szkołą



Zajęcia wyjazdowe



Lekcje muzealne



Festiwal Nauki w Mikołajkach



Nowoczesne pracownie



Udział w projektach

• „ Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich: Powiat Giżycki - I LO”,



• w trakcie realizacji: projekt „Tik-amy z kulturą w sieci”,

• I LO w Giżycku w społeczności e-Twinning, 

• Ławeczka Kętrzyńskiego.



PRZYBYŁEM, UCZYŁEM SIĘ, 
ZWYCIĘŻYŁEM!

W 2021 roku

99% zdawalności/jedna porażka !!!



Pamiątki maturzystów 
Tradycyjne malowidła na 

ścianach, wykonywane 
przez uczniów 

opuszczających mury 
szkoły

Książki autorstwa byłych 
uczniów szkoły



U nas zaplanujesz swoją przyszłość

 pojedziesz na targi edukacyjne
 spotkasz się z przedstawicielami różnych zawodów
 pójdziesz na dzień przedsiębiorczości
 przygotujesz się do olimpiad, a może nawet wygrasz 

indeks
 nadrobisz zaległości na zajęciach wyrównawczych
 dobrze przygotujesz się do matury
 spotkasz się z absolwentami naszej szkoły



Dzień Przedsiębiorczości



Liczne spotkania z absolwentami



DZIENNIKARSKO-SPOŁECZNY:

JĘZYK POLSKI – WOS – JĘZYK ANGIELSKI/GEOGRAFIA
• socjologia

• europeistyka

• politologia

• prawo

• administracja

• psychologia

• dyplomacja

• bezpieczeństwo

• dziennikarstwo

• filologia

• kulturoznawstwo

• pedagogika

Oferta edukacyjna - profile



SPOŁECZNO-PRZYRODNICZY

BIOLOGIA – JĘZYK ANGIELSKI – JĘZYK POLSKI

• dietetyka

• fizjoterapia

• psychologia

• pedagogika specjalna

• elektroradiologia

• położnictwo

• leśnictwo

• ochrona środowiska

• inżynieria środowiska

• kryminologia

• technologia żywności



POLITECHNICZNY: 

MATEMATYKA – FIZYKA - JĘZYK ANGIELSKI/GEOGRAFIA

• budownictwo

• mechatronika

• logistyka

• energetyka

• geodezja

• automatyka i robotyka
• mechanika i budowa 

maszyn ekonomia

• zarządzanie

• informatyka i ekonometria

• gospodarka przestrzenna

• analityka gospodarcza

• finanse i rachunkowość

• transport



MEDYCZNY: 

BIOLOGIA – CHEMIA - MATEMATYKA

• medycyna

• stomatologia

• farmacja

• dietetyka
• kosmetologia

• położnictwo

• pielęgniarstwo

• analityka medyczna

• ochrona środowiska

• bioinżynieria zwierząt

• inżynieria środowiska

• inżynieria rolnicza i leśna
• biotechnologia
• fizjoterapia



ZAPRASZAMY DO 4 KLAS

DOKUMENTY SKŁADASZ 

TYLKO W TEJ SZKOLE, 
DO KTÓREJ CHCESZ SIĘ DOSTAĆ NAJBARDZIEJ

W PODANIU ZAZNACZ SWÓJ WYBÓR PODSTAWOWY 
I DRUGĄ POTENCJALNĄ OPCJĘ

Warunki rekrutacji:

https://www.lo1.gizycko.edu.pl/images/2021_2022/warunkirekrutacji_2022

-23.pdf

Ważne daty

https://www.lo1.gizycko.edu.pl/wazne-daty

https://www.lo1.gizycko.edu.pl/images/2021_2022/warunkirekrutacji_2022-23.pdf
https://www.lo1.gizycko.edu.pl/wazne-daty


Nasi uczniowie osiągają sukcesy 
w licznych konkursach lokalnych 

i ogólnopolskich. 
Mamy też finalistów 

olimpiad przedmiotowych



Olimpiada Literatury 

i Języka Polskiego

Olimpiada Lingwistyki 

Matematycznej

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Olimpiada Geograficzna

Olimpiada Filozoficzna

Mikołaj

Jakub



Olimpiady, konkursy, turnieje 



Konkursy szkolne

• TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

• LOTERIA KOTERIA

• KONKURS WIEDZY O IRLANDII

• TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

• KONKURS FOTOGRAFICZNY

• TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

• MATEMATYKA PO ANGIELSKU



Turniej Chińczyka 

Turniej League of Legends

Turniej Szachowy 



Szkolna Internetowa Gra Giełdowa



Szkoła to nie tylko mury, regulaminy, 
praca, sprawdziany. To przede wszystkim 

ludzie i niesamowite wspomnienia



Otrzęsiny klas pierwszych



Bawią się też nauczyciele



WYCIECZKI



Zwiedzamy Polskę

Poznajemy lokalne środowisko Spędzamy czas aktywnie i przyjemnie



PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW



Dni tematyczne

Mikołajki

Dzień 
Wiosny

Dzień Dyni



Dzień 
Dziecka



Dzień języków obcych 



• Dzień Świadomości Autyzmu 

• Dzień Tolerancji

• Dzień Życzliwości

• Dzień Dobrych Uczynków (np. kiermasz sadzonek)

• Dzień Walki z Depresją



Święto Niepodległości



Maraton Maturalny 
z Matematyki



Ogólnopolski Tydzień Kariery 

Spotkania z:

• doradcami zawodowymi PUP i MCK 

• przedstawicielami zawodów 
np. Straż Graniczna, Policja,  Urząd Miasta



Żyj świadomie!



Sport to zdrowie!



Licealiada 2021/22

Żeglarskie Mistrzostwa 
Świata klasy Cadet, 

rozgrywane na Jeziorze 
Garda we Włoszech



Siłownia



W I LO są 4 sale gimnastyczne - trzy małe 
i jedna duża. Po lekcjach uczniowie i rodzice 

mogą z nich korzystać za darmo!!!



LEKCJE W-F



KOŁA ZAINTERESOWAŃ

• PRZEDMIOTOWE

• TEATRALNE

• DYSKUSYJNE

• WOLONTARIATU

• FOTOGRAFICZNE

• SKKT „DREPTUSIE”

• PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Zajęcia koła fotograficznego 



Programy profilaktyczne 
oraz kółko rozwoju osobistego

prowadzone przez specjalistów 



SKKT „Dreptusie”





Góry, góry, góry…



Rajdy rowerowe
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Spływ tratwami



Akcje charytatywne Szkolnego Koła 

Wolontariatu „Świetliki”



Szlachetna Paczka
&

Wszystkie Dzieci Nasze Są

Kolejny raz wzięliśmy udział 
w ogólnopolskiej akcji 

,,Szlachetna Paczka”
i „Wszystkie Dzieci Nasze Są”

Współpracujemy 
z hospicjum „Promyk”, schroniskiem 

dla zwierząt 
i stowarzyszeniem „Brat Kot”



Przerwy w naszym LO 
to znacznie więcej, niż tylko 

przejście do innej sali! 

 Na przerwach kwitnie 
życie towarzyskie.

 Puszczana jest muzyka 
ze szkolnego radiowęzła.

 Klasy są otwarte, więc 
nie musisz siedzieć 

na korytarzu.

 Na przerwach rodzą się 
najciekawsze pomysły.

Przerwy w naszej szkole



Szkolne bluzy i koszulki



Znajdziesz też miejsce do 
spokojnej nauki



Pyszności!
Na terenie szkoły działa kawiarenka,  

w której zawsze znajdziesz 
zdrowe przekąski 

oraz kawę, herbatę lub sok.



Biblioteka

Zbiory są stale 
uzupełniane.

To uczniowie 
proponują, jakie 
książki dokupić!



Mamy kącik 
„Podaj książkę”, 

w którym każdy może 
odłożyć swoje przeczytane 
książki, by ktoś inny mógł 

je przeczytać.

Uczestniczymy w akcji 
„Czytaj PL”, czyli 

darmowej wypożyczalni 
e-booków.

„Podaj książkę”



Kartka niepytka

Ma niezwykłą moc, 
dzięki której 

wzrosła frekwencja 
w naszej szkole. 

Chroni ona przed 
odpowiedzią ustną 
i niezapowiedzianą 

kartkówką. 

Warto mieć 100% 
frekwencji!



LOKALIZACJA



DZIEŃ OTWARTY

7 KWIETNIA 2022

w godzinach 8:00  - 14.00

Wstąp, zobacz, zostań



CHYBA WIESZ JUŻ CO 

ROBIĆ...



Twój wybór, 
Twoja przyszłość !!! 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego 

w Giżycku




