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mgr Ewa Grodzka - dyrektor 
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Pokazy 
chemiczne!

Dni 
kultury!

Mikołajki :) Wystawy
 NASA!

Dni 
otwarte!

Spotkania 
z podróżnikami!

KONTAKT

oprac. graf. Jakub Klementewicz, absolwent I LO

Szafari!

Pomagamy!

O SZKOLE

najwyższa zdawalność matury wśród szkół powiatu

radzyńskiego i województwa lubelskiego, 

bardzo dobre przygotowanie do podjęcia studiów na

prestiżowych wyższych uczelniach 

dynamicznie rozwijająca się wymiana młodzieży, szkoły

partnerskie m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii,  Izraelu

i na Ukrainie

współpraca ze studentami z najodleglejszych zakątków

świata, którzy prowadzą u nas zajęcia w j. angielskim

liczne wycieczki 

wspieranie aktywności społecznej uczniów 

indywidualne szafki w szatni szkolnej zamykane na

kluczyk

e-dziennik (bezpłatny zdalny dostęp dla uczniów i

rodziców do ocen i frekwencji)

udział w projektach edukacyjnych 

atmosfera sprzyjająca uczeniu się i nawiązywaniu

szkolnych przyjaźni na całe życie

Zalety szkoły w oczach uczniów:



1. biologia, chemia, język angielski

2. matematyka, fizyka, język angielski

3. geografia, matematyka, język angielski

4. biologia, język polski, język angielski

5. historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

6. język polski, matematyka, język angielski

7. język polski, język niemiecki, język angielski

Profile w I Liceum

Ogólnokształcącym  

w roku szkolnym 2022/2023

dla czteroletniego Liceum

Warsztaty językowe w Londynie!

Serdecznie zapraszam 

do najlepszego liceum w powiecie 

i jednego z najlepszych 

w województwie lubelskim *

 

Dyrektor I LO

Ewa Grodzka

* 28. miejsce na ponad 200 liceów w województwie lubelskim wg.
rankingu Perspektyw 2022 r.

Dołącz 

do 

I LO to:

Laureaci olimpiad przedmiotowych na szczeblu

centalnym

Gazetka szkolna „BezMyślnik”  bezkonkurencyjna 

w Polsce

Teatr Szkolny (co roku premiera w wielkim stylu)

SKKT – najaktywniejsze Szkolne Koło Turystyczno -

Krajoznawcze w Polsce (organizator Radzyńskich

Spotkań z Podróżnikami)

Szkolny Tydzień Kultury

Wysoka efektywność nauczania, tzw.: Edukacyjna

Wartość Dodana (EWD) – mierzona wynikami  

        matury - jesteśmy Szkołą Sukcesu

Co jest naszą marką:

ORAZ

Szkoły partnerskie za granicą!

Zajęcia laboratoryjne 
na wyższych uczelniach!

najlepszych

Najlepsza gazetka 
uczniowska w kraju!

Teatr szkolny!

Londyn

Berlin

Barcelona

Paryż


