
Dlaczego I LO? To proste! 
- 100% naszych ubiegłorocznych absolwentów zdało 
maturę. Co roku wyniki egzaminów mamy wyższe niż 
średnia kraju i województwa. 
- Pomożemy Ci przygotować się do olimpiad  
i konkursów przedmiotowych. Uczestniczymy   
w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Już w 
tym roku mamy olimpijczyka na szczeblu centralnym! 
- Bierzemy udział w projektach Erasmus+ 
„Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń”, 
„Podnoszenie kompetencji kluczowych” oraz wielu 
innych, np.  „Ławeczka Kętrzyńskiego”, „e-Twinning”. 
-  Oferujemy profesjonalną pomoc pedagoga.  
- Lubisz się bawić? Organizujemy wycieczki klasowe,  
wyjścia naukowe, zajęcia poza szkołą, dni 
tematyczne, projekty i różnego rodzaju akcje. 
 - Lubisz polskie góry? Z klubem „Dreptusie” zwiedzisz 
je wszystkie! Zapraszamy nawet na 3 rajdy w roku! 
- Mamy certyfikaty Szkoły Humanitarnej, Wiarygodnej 
Szkoły i Szkoły Łowców Talentów. 
- Co po lekcjach? Proponujemy Ci wiele kółek 
zainteresowań: fotograficzne, dyskusyjne, teatralne, 
wolontariatu, przedmiotowe, rozwoju osobistego, 
sportowe, zajęcia dodatkowe z języka włoskiego. 
Jeżeli masz jakiś inny pomysł, spróbujemy go 
zrealizować. 
- Lubisz sport? Mamy salę z lustrami do fitness,  
siłownię na wolnym powietrzu. Możesz z nich 
korzystać bezpłatnie również po lekcjach. Mamy 
prężnie działającą sekcję lekkoatletyczną i gier 
zespołowych. 

                                                              - Możesz współtworzyć szkolny Instagram, profil       
                                                              na Facebooku, radiowęzeł i naszą szkolną gazetę      
                                                        „Niecodziennik”. 
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WSTĄP, ZOBACZ, ZOSTAŃ! 
 

Oferujemy naukę w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. 
 

Proponujemy naukę trzech języków obcych do wyboru: język angielski, język 
niemiecki, język rosyjski.  
 

Do klas pierwszych przyjmiemy 90 osób. 
 

Masz możliwość wyboru  trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym, których 
uczysz się już od klasy I. Proponujemy Ci następujące profile: 
 
1. Dziennikarsko-społeczny 
               JĘZYK POLSKI  +  WOS  + JEZYK ANGIELSKI  lub GEOGRAFIA 

dziennikarstwo, prawo, socjologia, dyplomacja, filologia, europeistyka,                 
politologia, bezpieczeństwo, kulturoznawstwo, administracja, pedagogika 

2. Politechniczny 
               MATEMATYKA + FIZYKA + GEOGRAFIA  lub  JĘZYK ANGIELSKI      

geodezja, ekonomia,  budownictwo, mechatronika, energetyka, automatyka 
i robotyka, ekonometria, europeistyka, analityka gospodarcza, logistyka 

3. Medyczny 
                BIOLOGIA + CHEMIA + MATEMATYKA  
                  medycyna, weterynaria, dietetyka, farmacja,  psychologia, kosmetologia,   
                  pielęgniarstwo, biotechnologia,  inżynieria środowiskowa, analityka  
                medyczna 

 

klasa Przedmioty punktowane ze świadectwa 

A język polski, matematyka, język obcy i jeden przedmiot 
deklarowany przez ucznia  jako rozszerzenie od klasy 
pierwszej 

B 

C 
 

Wy jeszcze o tym nie myślicie, ale my już wiemy, że na egzaminie maturalnym 
będziecie musieli zdać przedmiot na poziomie rozszerzonym i otrzymać  
minimum 30 % , dlatego proponujemy Wam wybór z trzech przedmiotów. 

 
 

 


