


Szkoła 

z tradycjami











Rekrutacja

Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez

kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji

ustala się na 200, w tym:

1. za wynik łączny egzaminów po szkole podstawowej

(maksymalnie 100 pkt.),

2. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej (maksymalnie 72 pkt.).



Rekrutacja

3. za ukończenie szkoły z wyróżnieniem  -7pkt.

4. za konkursy i zawody - max 18 pkt.

5. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w 

tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu – 3 pkt.



Rekrutacja
Proponowane profile klas w roku szkolnym 

2021/2022

• Profil politechniczny
(punktowane przedmioty: j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka)

• Profil biologiczno–medyczny

(punktowane przedmioty: j.polski, j.obcy, matematyka, biologia) 

• Profil dziennikarsko–prawniczy
(punktowane przedmioty: j.polski, j. obcy, matematyka, historia)



Rekrutacja

• Niezależnie od profilu klasy, uczeń sam planuje swoją

ścieżkę rozwoju, wybiera i realizuje 2-3 przedmioty w

zakresie rozszerzonym spośród zaproponowanych tj.:

geografia, historia, biologia, chemia, fizyka, j. polski,

matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

• Zajęcia z przedmiotów na poziomie rozszerzonym

realizowane będą od klasy pierwszej w systemie

międzyoddziałowym.



Rekrutacja

• Dla wszystkich uczniów niezależnie od profilu klasy

proponujemy zajęcia dodatkowe :

- kółko matematyczne

- zajęcia warsztatowo- laboratoryjne 

„Dotknij    biologii”

- kółko teatralne.

- zajęcia sportowe



Rekrutacja

Nauka języków obcych – od klasy I w grupach 
międzyoddziałowych.  

Języki do wyboru:

• angielski,

• niemiecki,

• francuski,

• rosyjski.

4-5 h na poziomie rozszerzonym, 2h na 
poziomie podstawowym.



Nasze 

osiągnięcia



RANKING LICEÓW WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

2021 - 11 miejsce

2020 - 12 miejsce 

2019 - 12 miejsce 

2018 - 12 miejsce

2017 - 14 miejsce

2016 - 16 miejsce

2015 - 20 miejsce



Olimpiady 2019/2020 i 2020/2021

L.p. Olimpiada
Etap

szkolny

Etap 

okręgowy
Etap centralny

1.
Olimpiada Języka 

Angielskiego
24 osoby 2 osoby -

2. Olimpiada Historyczna 2 osoby 1 osoba -

3.

Olimpiada Wiedzy o 

bezpieczeństwie i 

obronności

6 osób 4 osoby -

4.
Olimpiada Wiedzy o 

Mediach
4 osoby 2 osoby

1 osoba-

laureatka

5.

Olimpiada Wiedzy o 

Ubezpieczeniach 

Społecznych

9 osób 3 osoby

6. Olimpiada ekologiczna 6 osób 1 osoba -

51 osób 11 osób 1 osoba









Zajęcia rozwijające 

zainteresowania 

naszych uczniów

































Nie samą nauką 

człowiek żyje ☺























Akcje 

charytatywne







Program

„hej dziewczyny”



Biwaki, wyjazdy, 

wycieczki 







I GDAŃSK

KRAKÓW

WARSZAWA

POZNAŃ





Losy naszych 

absolwentów



Absolwenci i ich przyszłość 

Kierunki Uczelnia
•Medycyna, Analityka medyczna

•Ekonomia

•Inżynieria w matematyce

•Geodezja

•Informatyka, matematyka

•Górnictwo i geologia

•Automatyka i robotyka

•Technologia chemiczna

•Inżynieria materiałowa

•Projektowanie graficzne

•Mechanika i budowa maszyn

•Zarządzanie i inżynieria 

produkcji

•Gospodarka przestrzenna

•Budownictwo

•Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu

•Uniwersytet Wrocławski

•Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

•Uniwersytet Szczeciński

•Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

•Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

•Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

•Wojskowa Akademia Techniczna

•Uniwersytet Jagielloński

•Uniwersytet Zielonogórski

•Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 

Olsztynie

•Politechnika Poznańska

•Politechnika Wrocławska



Absolwenci i ich przyszłość 

Kierunki Uczelnia
•Dziennikarstwo

•Filologia germańska, angielska

koreańska, polska

•Psychologia, Kognitywistyka

•Resocjalizacja

•Pedagogika

•Prawo

•Archeologia

•Fizjoterapia

•Farmacja

•Kosmetologia

•Weterynaria,

•Mikrobiologia

•Biologia

•Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu

•Uniwersytet Wrocławski

•Uniwersytet Szczeciński

•Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

•Uniwersytet Jagielloński

•Uniwersytet Zielonogórski

•AWF Poznań

•Pomorski Uniwersytet Medyczny

•Uniwersytet Łódzki



Mocne strony 

naszej szkoły



• wykwalifikowana kadra,

• bezpieczna i kameralna szkoła, monitoring, opieka 

pedagoga

• wysokie wyniki matur,

• poziomowane grupy językowe,

• sukcesy w konkursach sportowych, przedmiotowych 

i olimpiadach,

• dogodna lokalizacja, szafki dla uczniów

• infrastruktura szkoły,

• 70-letnia tradycja.



Rozpocznij naukę w I LO 

w Świebodzinie

i przekonaj się sam!


