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TRADYCJA   ROZWÓJ   SUKCES



Od lat jesteśmy 
w prestiżowym Rankingu

PERSPEKTYW, 
który uwzględnia najlepsze
licea i technika w Polsce. 

W 2021 roku zajęliśmy 
1. miejsce 

w powiecie i 28. 
w województwie.



JESTEŚMY WIARYGODNĄ SZKOŁĄ,
ZAPEWNIAJĄCĄ UCZNIOM WŁAŚCIWY

POZIOM EDUKACYJNY I
WYCHOWAWCZY ORAZ BEZPIECZNĄ I

PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ.

JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA STAWIA 
NA ROZWIJANIE PASJI 
I TALENTÓW UCZNIÓW.



Nasi uczniowie zdobywają
różne stypendia:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
"Humaniści na start"
"Prymus Pomorza i Kujaw"
Stypendium Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego



Dzięki dobrze zdanym egzaminom
maturalnym dostają się na dobre

państwowe studia:

Uniwerystet Gdański i Warszawski
Politechnika Gdańska, Poznańska i Wrocławska
Collegium Medicum, Gdański Uniwersytet Medyczny, 

UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu, UKW w Bydgoszczy
UTP w Bydgoszczy

     Uniwersytet Medyczny w Poznaniu



Zdawalność egzaminu maturalnego w czerwcu 2020r. 



Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych (licea)



Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych (wszystkie szkoły)



politechniczna

nauk społecznych

biomedyczna

językowa

Nasze klasy:



KLASA POLITECHNICZNA

STWORZONA Z MYŚLĄ 
O UMYSŁACH ŚCISŁYCH

Podstawą Twojego rozwoju będzie matematyka, którą

będziesz mógł uzupełnić zgodnie z proponowanym

przez nas wyborem rozszerzeń (chemia, fizyka,

geografia, a następnie informatyka lub język

angielski). Idealna dla osób, które kochają

matematykę i zamierzają studiować na kierunkach

ekonomicznych, politechnicznych, informatycznych

oraz technicznych. 



KLASA NAUK SPOŁECZNYCH

DOBRA DROGA DO EDUKACJI

dla osób, które pragną rozwijać 

swoje zainteresowania na kierunkach 

humanistycznych, językowych i społecznych, 

a także dziennikarskich, socjologicznych, 

społecznych. Wybierają ją również  uczniowie, 

którzy zamierzają rozwijać wiedzę
o języku polskim w połączeniu z nauką 

np. historii i geografii, a także biologii, 

wos i języka angielskiego 

na poziomie rozszerzonym.



KLAS
A BI

OMED
YCZN

A

STWORZONA DLA OSÓB

które swoją przyszłość wiążą głównie z takimi

przedmiotami  jak biologia, chemia, fizyka,

czyli dla osób, które myślą o studiach  

z dziedzin  medycznych. Jeśli jednak Twoje

plany życiowe wymagają innych

połączeń, będziesz mógł wybrać również

spośród: geografii, wos oraz języka
angielskiego na poziomie rozszerzonym.



IDEALNA DLA MIŁOŚNIKÓW
JĘZYKÓW OBCYCH...

... i nie tylko. Dla tych, którzy wierzą

w moc języków i chcą władać przynajmniej

dwoma. To klasa dla osób, które swoją

przyszłość widzą na kierunkach

filologicznych czy lingwistycznych.

Dzięki poszerzeniu wyboru przedmiotów na

poziomie rozszerzonym oraz uzupełniającyh

będzie ona również umożliwiała

aplikowanie na kierunki administracyjne,

ekonomiczne, biznesowe, dziennikarskie

pedagogiczne i inne.

KLASA JĘZYKOWA



Nasza oferta:

Wybór przedmiotów 
rozszerzonych
dostosowany 

do współczesnych
trendów oraz 

do potrzeb uczniów.

PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

Szeroki wybór zajęć
uzupełniających 

oraz kół zainteresowań,
rozwijających pasje

uczniów.

PRZEDMIOTY
UZUPEŁNIAJĄCE

Naukę poprzez udział 
w projektach,

warsztatach, wykładach
i  wycieczkach. 

LEKCJE 
W TERENIE



Przedmioty uzupełniające:

astronomia i fotografia
chemia w zadaniach

język angielski konwersacyjny
język niemiecki , rosyjski i włoski konwersacyjny (w klasie językowej)

matematyka w zastosowaniach
podstawy dziennikarstwa i komunikacji społecznej

robotyka
sztuka

warsztat i techniki rysunku

DO WYBORU SPOŚRÓD:







Nasza szkoła



NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONE
PRACOWNIE

ZADBANE SANITARIATY



MIEJSCA SPRZYJAJĄCE 
WYPOCZYNKOWI



ROZBUDOWANA

INFRASTRUKTURA SPORTOWA

BEZPIECZNE OTOCZENIE



WSZELKIE INFORMACJE:

WWW

 

www.1lo-swiecie.home.pl

FACEBOOK

 

www.facebook.com/1lo.swiecie

TELEFON

 

(52) 33 12 264


