
Propozycja klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego 

  

- profil HUMANISTYCZNO – PRAWNY z dodatkowymi zajęciami z elementów prawa  
  i psychologii (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia); 

- profil BIOLOGICZNO – CHEMICZNY z modułem laboratoryjnym i elementami      
toksykologii (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia); 

- profil BIOLOGICZNO – MATEMATYCZNY (przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka) 

- profil POLITECHNICZNY z fizyką doświadczalną i fakultetami 
z programowania (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski) 

- profil EKONOMICZNY z dodatkowymi zajęciami z przedsiębiorczości  
(przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski). 

 

We wszystkich klasach językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. 

Jako drugiego języka obcego (w podstawie i kontynuacji) uczniowie mogą się uczyć: 

języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka włoskiego - 

pod warunkiem utworzenia się grupy (minimum 15 uczniów). 

  

PONADTO SZKOŁA OFERUJE: 

 zajęcia laboratoryjne z chemii, biologii i fizyki, 
 zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne i sportowe (żeglarstwo, kajakarstwo, 

siatkówka, koszykówka), 
 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
 noce szantowe w muzeum szkolnym, wieczory filmowe,  
 rejsy żeglarskie żaglowcem „POGORIA”, „KAPITANEM BORCHARDT”, 
 spływy kajakowe (na własnych kajakach), 
 wyjazdy edukacyjne: krajowe i zagraniczne (Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy),   

 bogatą ofertę kulturalną - koncerty, kino, teatr (wyjazdy m.in. do Teatru Muzycznego  

w Gdyni, Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, teatrów w całej Polsce), 

 koła zainteresowań: Koła Naukowe, Koło Szachowe, Koło Młodych Politologów, 

Uczniowskie Radio Veto,  

 działania na rzecz innych w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu i Szkolnego Koła 
Caritas. 

 

NASZE MOCNE STRONY: 

• wysokie wyniki egzaminów maturalnych w regionie 

• wysoki wskaźnik efektywności nauczania Edukacyjnej Wartości Dodanej 

• edukacja szkolno-akademicka (dodatkowe zajęcia prowadzone przez wykładowców 
akademickich) 



• wysoko wykwalifikowana kadra (nauczyciele akademiccy, nauczyciele ze stopniem 
naukowym doktora), 

• pomoc psychologa, pedagoga szkolnego oraz wsparcie w zakresie doradztwa 
zawodowego, 

• szeroka oferta języków obcych: język hiszpański, niemiecki, włoski, francuski, 

• realizacja Indywidualnych Toków Nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

• współpraca ze środowiskiem naukowym: WSSE w Gdańsku, UW-M w Olsztynie, 

Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, UMK w Toruniu,  

ANS w Elblągu, AMiSNS w Elblągu 

 

• Udział w „Inżynieromanii”, w ramach której nasi uczniowie uczestniczą w laboratoriach 

z zakresu biologii, chemii i fizyki, 

 

• Posiadane certyfikaty: Szkoły Odkrywców Talentów, Szkoły Zielonej Flagi, Solidarnej 

Szkoły Fundacji Św. Mikołaja, certyfikat MEN Bezpieczna Szkoła, Bezpieczna 

Przyszłość. 

 

• zrealizowane projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego takie jak: Akademia Uczniowska, Aktywna 
Edukacja, Cyfrowa Szkoła, Elbląska Szkoła Eksperymentu, 

• liczne sukcesy uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych oraz 
zawodach sportowych (laureaci i finaliści), 

• program nauczania wzbogacony o organizację  spotkań z ludźmi kultury, nauki i sztuki, 
lekcje w muzeach,  

• stwarzanie uczniom możliwości pokazania swoich talentów i zdolności artystycznych 
organizując Dzień Muzyki oraz zainteresowań i pasji naukowych w trakcie Dnia Nauki, 

•  bardzo dobre warunki lokalowe, estetycznie urządzone i nowocześnie wyposażone 
pracownie, 

• bogaty księgozbiór w bibliotece szkolnej, 

• funkcjonalne i estetyczne szafki szkolne, 

• bezpieczeństwo uczniów (monitoring na korytarzach i na zewnątrz budynku), 

• sklepik szkolny, 

• czytelnia ze strefą relaksu, 

• I LO to szkoła o niepowtarzalnej atmosferze dzięki XIX-wiecznym wnętrzom z magicznym 
labiryntem szkolnych korytarzy. 


