


JEDEN Z NAJWYBITNIEJSZYCH  PRZEDSTAWICIELI ROMANTYZMU
nazywany - obok A. Mickiewicza  i Z. Krasińskiego - "wieszczem"

INSPIRACJA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
wywarł ogromny wpływ na  późniejszych 
poetów Młodej Polski i dwudziestolecia 
międzywojennego m.in. Antoniego 
Langego, Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego, 
Jana Lechonia

CZŁOWIEK ŚWIATOWY
bywał między innymi w Wilnie,  
Warszawie, Dreźnie, Londynie,  
Paryżu, Genewie, Grecji, Egipcie  
i Palestynie

TWÓRCZOŚĆ
podejmował istotne problemy  związane z walką  narodowowyzwoleńczą 
oraz poruszał  uniwersalne tematy egzystencjalne



KLASA 
HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA

KLASA 
BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

KLASA 
POLITECHNICZNA

KLASA 
EKONOMICZNA

KLASA 
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA



Przedmioty rozszerzone:
język polski,

język angielski,
historia.

Dodatkowe zajęcia: 
Elementy prawa i psychologii



Jeżeli masz duszę humanisty, chcesz realizować swoje artystyczne pasje, doszlifować warsztat 
literacki,  pogłębić wiedzę z historii, literatury, sztuki, języków obcych, czy nauk społecznych; 
wiążesz swoją  przyszłość z pracą w mediach lub jako prawnik, powinieneś wybrać ten profil klasy.

CO POTEM?





Przedmioty rozszerzone:
biologia
chemia

Dodatkowe zajęcia:  
z modułem laboratoryjnym 

i elementami toksykologii



CO POTEM?

Jeżeli masz wrażliwą duszę, chętnie pomagasz innym, chcesz realizować swoje naukowe pasje, 
pogłębić wiedzę z biologii czy chemii, wiążesz swoją  przyszłość z pracą w zawodach medycznych 
czy związanych ze zdrowym trybem życia, powinieneś wybrać ten profil klasy. 

medycyna i farmacja

biologia

chemia

ochrona środowiska

kosmetologia

wychowanie fizyczne

biotechnologia

dietetyka



Uczniowie I LO biorą udział,  m.in. w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, 
Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy  o Obronie Cywilnej.





Przedmioty rozszerzone:
matematyka

fizyka

Dodatkowe zajęcia:
fizyka doświadczalna  



Przedmioty rozszerzone:
matematyka
informatyka

język angielski

Dodatkowe zajęcia:
elementy programowania 



Jeżeli interesuje Cię technika i nowoczesne technologie, nie straszna ci wiedza fizyczna czy 
mnogość obliczeń matematycznych, wiążesz swoją  przyszłość z pracą w zawodach technicznych, 
powinieneś wybrać ten profil klasy. 

CO POTEM?

automatyka i robotyka

fizyka

mechatronika

matematyka

mechanika

lotnictwo i kosmonautyka 

informatyka

architektura i budownictwo





Przedmioty rozszerzone:
matematyka

geografia
język angielski

Dodatkowe zajęcia:
elementy bankowość 

i przedsiębiorczości



Jeżeli interesuje Cię nowoczesne zarządzanie, rynek akcji czy  geografia fizyczna lub 
gospodarcza, wiążesz swoją  przyszłość z pracą w zawodach ekonomicznych, powinieneś wybrać 
ten profil klasy. 

CO POTEM?

analityka gospodarcza

finanse i rachunkowość

przedsiębiorczość gospodarcza

ekonomia

geodezja i kartografia

logistyka 

ekonometria

public relations





Sekcje sportowe: żeglarstwo, kajakarstwo, 
siatkówka, koszykówka

Zajęcia laboratoryjne z chemii, biologii i fizyki

Zajęcia prowadzone w ramach kół przedmiotowych

Zajęcia, w których możesz się sprawdzić jako  
nauczyciel dzieci z elbląskich szkół podstawowych 

oraz przedszkoli

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Spływy kajakowe – mamy własne kajaki 
i..wykwalifikowanych instruktorów

Noce szantowe, żeglarskie wieczory filmowe

Rejsy żeglarskie Pogorią i Kapitanem Borchardtem

Zajęcia prowadzone w ramach Uczniowskiego 
Klubu Sportowego HORYZONT

Noc w muzeum – nocne spotkania literackie



Zajęcia prowadzone w ramach Koła Teatralnego 

Zajęcia prowadzone w ramach Koła Młodych 
Politologów 

Działania w Szkolnym Kole Wolontariatu oraz 
Szkolnym Kole Caritas

Zajęcia organizowane przez Szczep Puszczański 
Wanbli

Zajęcia prowadzone w ramach Koła Szachowego

Wycieczki krajowe i zagraniczne (Francja, Niemcy, 
Węgry, Włochy, Wielka Brytania, Czechy)

Wyjazdy edukacyjne do  szkół wyższych i centrów 
nauki (UG, UWM, UMK, ANS,WSSE, PG)

Wyjazdy do teatrów muzycznych, teatrów 
dramatycznych, wyjścia do kina, muzeów

Spotkania z ciekawymi ludźmi kultury, sztuki, nauki 
i mediów

Współpracę ze szkołami ze Stowarzyszenia  Szkół 
imienia Juliusza Słowackiego







































Działalność klubu obejmuje 
organizowanie imprez rekreacyjno-

turystycznych z zakresu sportów 
wodnych:

kajakarstwa,

żeglarstwa.








