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Dzień Otwarty w Wybickim 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie znajduje się wśród najlepszych liceów 

województwa pomorskiego. Wysokie wyniki na egzaminach oraz wielu konkursach sprawiły, że nasza szkoła 

znalazła się na 24. pozycji w województwie i w pierwszej pięćsetce liceów w Polsce w ramach tegorocznego 

Ogólnopolskiego Rankingu Liceów, organizowanego przez tygodnik „Perspektywy”, czego dowodem jest srebrna 

odznaka dla najlepszych liceów w Polsce, którą udało się nam otrzymać kolejny rok z rzędu. 

 

I LO w Kościerzynie jest szkołą z blisko 140-letnią tradycją, a jej największym sukcesem są absolwenci oraz uczniowie, 

którzy otrzymują stypendia Starosty Powiatu Kościerskiego, Burmistrza Miasta Kościerzyna, Marszałka Województwa 

Pomorskiego czy Prezesa Rady Ministrów jak i tytuł najlepszego absolwenta.  

Sporo sukcesów indywidualnych osiągamy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Udział w tego typu 

konkursach daje naszym uczniom indeks na studia, zanim zakończą naukę w liceum. Ponad 90 % naszych uczniów 

kontynuuje naukę na studiach wyższych w Polsce, bądź za granicą. 



I Liceum Ogólnokształcące to szkoła, która objęta jest patronatem dwóch uczelni wyższych: Akademii Pomorskiej 

w Słupsku oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach współpracy z AP, w ILO odbywa się 

praktyczna nauka języka angielskiego realizowana przy udziale wykładowców i studentów wydziału filologii angielskiej 

Akademii Pomorskiej w Słupsku. Natomiast Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika objął patronatem klasy 

humanistyczne naszego Liceum. W ramach zajęć prowadzone są warsztaty przez wykładowców Instytutu Filozofii 

UMK. 

 

  

Projekt AP – Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 

realizowana przy udziale wykładowców i studentów wydziału 

filologii angielskiej w Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Udział uczniów ILO w zajęciach na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

 

Nie tylko rozwój umysłowy jest dla nas ważny. Stawiamy także na rozwój fizyczny, w Liceum działa Szkolny Klub 

Sportowy (SKS). Co roku zajmujemy wysokie miejsca w rozgrywkach i zawodach, dzięki czemu nasza szkoła jest wysoko 

notowana w rankingu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku. 

    

Rozgrywki sportowe naszych uczniów 

 W marcu 2019 r. do użytku oddano nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz boiskiem 

wielofunkcyjnym. Komfortowe warunki pozwalają na rozwijanie wielu pasji oraz  jeszcze lepsze osiągnięcia w różnych 

dyscyplinach sportowych. 

             
Nowa sala gimnastyczna 

  



Szkoła wspiera uczniowskie inicjatywy, szczególną uwagę zwracamy na rozwój społeczny, umiejętność współpracy 

oraz rozwój własnych talentów i zainteresowań. Stałą częścią szkolnej tradycji stały się  ślubowania klas pierwszych 

w Będominie, uczniowskie koncerty, działalność zespołów muzycznych, szkolnego chóru, regaty o Puchar Dyrektora 

I LO, różnego rodzaju akcje charytatywne, wolontariackie, współpraca z WOŚP, PCK, WOPR, Centrum Wolontariatu.  

 
 

Koncert Wigilijny Koncert Jesienny 

 

Szkoła organizuje także liczne wycieczki i wyjazdy naukowe, stara się gościć wiele ciekawych osób, które swoją wiedzą 

rozwijają wychowanków.  

  
Udział w akcji ,,Pomorze na Morze”                               Wyjazd edukacyjny na Uniwersytet 

                                      Mikołaja Kopernika w Toruniu 

  

 Ponadto przy szkole działają: Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego realizujące w powiecie kościerskim program 

„Zdolni z Pomorza” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół I LO „Razem z Wybickim” organizujące dla sympatyków Liceum 

imprezy rekreacyjne (spływy kajakowe, rajdy rowerowe, czy spotkania z ciekawymi ludźmi). 

W Będominie, miejscu tak bliskim patronowi I LO, a tym samym całej społeczności szkolnej, co roku odbywa się 
uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W pięknej scenerii rozbrzmiewa Hymn Polski oraz słowa ślubowania 
na sztandar szkoły. Dopełnieniem każdej uroczystości jest zwiedzanie Muzeum Hymnu Narodowego. 

 

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych w Będominie     Zwiedzanie Muzeum Hymnu Narodowego  



Wydarzeniem inicjującym pobyt klas pierwszych w naszej szkole jest tradycyjny chrzest pierwszaków. To impreza, 

przygotowana przez samorząd uczniowski, pełna wymagających i czasem zaskakujących konkurencji.  

 

   

Rozgrywki sportowe w czasie ,,Tygodnia chrztów”    Uczniowie przebrani  za postaci z ,,Dom z papieru” 

Pomimo sprecyzowanych profilów klas, staramy się stworzyć uczniom szeroką ofertę zajęć dodatkowych: redakcja 

szkolnej gazetki multimedialnej „Blacha”, DKF (Dyskusyjny Klub Filmowy),  język kaszubski, filozofia, chór szkolny, koło 

turystyki rowerowej, koło turystyki pieszej „Włóczykije I LO”, mecze matematyczne, czy koło ratowników WOPR. 

 

  
Szkolne Koło Turystyki Rowerowej Bicie rekordu w jednoczesnej  resuscytacji  

krążeniowo-oddechowej 

 

 

    

Szkolne koło ratowników WOPR 

I LO to szkoła, w której każdy znajdzie coś dla siebie i rozwinie swoje zdolności oraz  zainteresowania.  



 
 

Regaty o Puchar Dyrektora Szkoły Żeński Chór Kameralny  

          

     
             Zajęcia w szkolnym laboratorium chemicznym                              Wydanie szkolnej gazetki BLACHA 

 

    
Olimpiada strzelecka      Siatkówka plażowa 

 

Tradycją szkoły są również obchody Dnia Kultury oraz Dnia Sportu - dni wolne od nauki i konieczności przesiadywania 

w szkolnej ławce. Wszystkie klasy w tym czasie rywalizują między sobą o dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych, 

który zostanie wykorzystany na wycieczkę edukacyjną. 

    
Dzień Sportu 

 



NOWA OFERTA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Klasa/ 

profil 

Przedmioty realizowane  

na poziomie rozszerzonym 
Nauczane języki Charakterystyka klasy 

Ogólny 

 

matematyka, język 

angielski,  fizyka  

lub  chemia  

język angielski 

język niemiecki 

 

Dla zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, wiążących 

swoją przyszłość ze studiami politechnicznymi, 

matematycznymi fizycznymi lub chemicznymi (np. 

kierunki ścisłe i politechniczne). 

Ogólny 

biologia,  

chemia,  

język angielski  

język angielski 

język niemiecki 

 

Dla zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi, 

wiążących swoją przyszłość z kierunkami biologicznymi, 

chemicznymi czy medycznymi (np. farmacja, 

biotechnologia, medycyna). 

Ogólny 
język polski, język angielski  

historia lub WOS  

 

język angielski 

język niemiecki  

 

Dla humanistów, którzy swoją dalszą edukację wiążą 

z prawem, historią, dziennikarstwem, filozofią czy 

studiami filologicznymi (np. prawo, filologia polska, 

filologia kaszubska, filologie obce).  

Ogólny 
geografia,  matematyka,  

język angielski  

język angielski 

język niemiecki  

 

 

Dla zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, wiążących 

swoją przyszłość ze studiami na kierunkach 

ekonomicznych, społecznych oraz geograficznych czy 

turystyką (np. ekonomia, zarządzanie). 

Ogólny 

język angielski,  

język polski, 

język niemiecki                        

lub 

 język hiszpański 

język angielski 

język niemiecki 

lub 

język hiszpański 

 

Dla osób posiadających zdolności językowe oraz 

pragnących rozwijać swoje kompetencje a także 

zainteresowania w tym kierunku. Profil ten umożliwia 

podjęcie studiów na prestiżowych uczelniach za granicą 

jak i w Polsce: iberystyka, lingwistyka stosowana, 

translatoryka, europeistyka oraz stosunki 

międzynarodowe. 

Każdy nowo przyjęty uczeń może zadeklarować chęć podjęcia nauki języka kaszubskiego w naszej szkole w ramach 

zajęć przedmiotu dodatkowego. 

W czteroletnim liceum uczniowie uczą się głównie przedmiotów na poziomie podstawowym, natomiast 

od profilu klasy zależą przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym.  

 Decydując się na wybór klasy, warto zatem sprecyzować swoje zainteresowania i pasje.  



Realizacja godzin rozszerzonych w poszczególnych klasach w czteroletnim liceum: 

(…) w nawiasie poziom rozszerzony 

A) Klasa ogólnokształcąca z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka lub chemia, język angielski 

UWAGA! Klasa w klasie ,,A” realizuje się chemię lub fizykę w zakresie rozszerzonym 

Przedmioty 

rozszerzone 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

Matematyka 3 (2) 4 (2) 3 (3) 4 (1) 

Fizyka 1 (1) 1 (2) 2 (2)  (3) 

J. angielski  3 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (2) 

lub 

Przedmioty 

rozszerzone 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

Matematyka 3 (2) 4 (2) 3 (3) 4 (1) 

Chemia 1 (1) 2 (2) 1 (2)  (3) 

J. angielski  3 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (2) 

  

B) Klasa ogólnokształcąca z przedmiotami rozszerzonymi: biologia-chemia- język angielski 

Przedmioty 

rozszerzone 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

Biologia 1 (1) 2 (2) 1 (3)  (2) 

Chemia 1 (2) 2 (1) 1 (2)  (3) 

j. angielski             3 (1)     3 (2)    3 (2)            3 (1) 

 

C) Klasa ogólnokształcąca z przedmiotami rozszerzonymi: język polski – j. angielski - historia lub WOS                    

UWAGA! Klasa w klasie ,,C” realizuje się historię lub WOS w zakresie rozszerzonym 

Przedmioty 

rozszerzone 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

j. polski 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

j. angielski 3 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (2) 

Historia 2 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 

lub 

Przedmioty 

rozszerzone 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

j. polski 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

j. angielski 3 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (2) 

WOS 1 (1) 1 (2)  (3)  (2) 



D) Klasa ogólnokształcąca z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka – geografia – język angielski 

Przedmioty 

rozszerzone 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

matematyka 3 (2) 4 (2) 3 (3) 4 (1) 

geografia 1 (1) 2 (2) 1 (2) (1) 

j. angielski  3 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (2) 

 

E) Klasa ogólnokształcąca z przedmiotami rozszerzonymi: język polski– język angielski – język niemiecki           

lub język hiszpański 

 UWAGA! Klasa w klasie ,,E” realizuje się język niemiecki lub język hiszpański w zakresie rozszerzonym 

 

Przedmioty 

rozszerzone 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

j. polski 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

j. angielski 3 (1) 3 (1) 3 (3) 3 (2) 

j. niemiecki 2 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 

lub 

Przedmioty 

rozszerzone 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

j. polski 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

j. angielski 3(1) 3 (1) 3 (3) 3 (2) 

j. hiszpański 2 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 

Przedmioty szkolne brane pod uwagę przy rekrutacji do I LO: 

Klasa 

ogólnokształcąca 
Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane przy rekrutacji 

A 

matematyka 

 j. angielski 

fizyka lub chemia 

 

język polski matematyka  

fizyka  

lub  

chemia 

język angielski 

B 

biologia 

chemia 

j. angielski 

język polski matematyka biologia chemia 

C 

j. polski 

j. angielski 

historia lub WOS 

język polski matematyka 

historia  

lub  

WOS 

język angielski 

D 

geografia 

matematyka  

j. angielski 

język polski matematyka geografia język angielski 

E 

                 j. polski 

j. angielski 

j. niemiecki lub j. hiszpański 

 

język polski matematyka 
język 

angielski 

j. niemiecki lub 

drugi język obcy 

nowożytny wpisany 

na świadectwie 



NAUKA 

 

 

SPORT 

 



ROZRYWKA 

 

 

PASJE 

Żeński Chór Kameralny przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie 

 



Uczniowie ILO podczas rejsu Pogorią z San Remo do Genui (15.11.2019 r. -24.11.2019 r.) 

 

Spotkania z niezwykłymi osobami (w murach ILO gościliśmy m. in. Joannę Bator, Agnieszkę 

Podzielińską, Jacka Frąsia, Jacka Dehnela, Pawła Sołtysa) 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie to „mądry wybór”… 


