
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Oferta edukacyjna 2021/2022



Aby 
wyświetlić

kliknij 
w obrazki

Film promocyjny

Oferta edukacyjna

https://www.youtube.com/watch?v=JF7KML5kr_w&list=PLMM5P1cJ3q8J6-J3B2EU7DVA8qlrSFSk2&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=5Rr2mdWnNnY


Potwierdzeniem wysokiej jakości edukacji
jest obecność I Liceum Ogólnokształcącego
w Oleśnicy w ogólnopolskich rankingach.



patronat naukowy wrocławskich
uczelni wyższych

innowacje pedagogiczne i zajęcia dodatkowe

     przedmioty na poziomie
rozszerzonym
3

koło teatralne
koło dziennikarskie
koła olimpijczyków
chór szkolny
klub wolontariatu
zajęcia sportowe

międzyklasowe zajęcia dodatkowe:

filozofia w klasie pierwszej

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

nauczanie języków obcych w grupach
międzyoddziałowych o zróżnicowanym
stopniu zaawansowania



Współpraca 
z uczelniami wyższymi

Liceum objęte jest patronatem
Politechniki Wrocławskiej

Szkoła współpracuje również 
z Uniwersytetem Wrocławskim,
Uniwersytetem Ekonomicznym we
Wrocławiu oraz Uniwersytetem SWPS
we Wrocławiu

We współpracy z uczelniami wyższymi
organizowane są zajęcia dla uczniów będące
uzupełnieniem realizacji podstawy programowej.





opieka pedagoga
i psychologa szkolnego

zajęcia z doradcą
zawodowym

opieka pielęgniarki
5 dni w tygodniu

monitoring wizyjny
podnoszący poziom
bezpieczeństwa w szkole



średnia ocen
 uczniów szkoły

średnia ocen 
Stypendystki Prezesa

Rady Ministrów
(Liceum 4-letnie)

5,6
4,43

średnia najlepszej
klasy w szkole

4,83
uczniowie,

którzy uzyskali
promocję do

wyższej klasy

100%

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

5,5
średnia ocen 

Stypendystki Prezesa
Rady Ministrów
(Liceum 3-letnie)



Stypendystów
Starosty Oleśnickiego

uczestników olimpiad 
na szczeblu

 wojewódzkim
i centralnym

miejsce w powiecie
we

 współzawodnictwie 
sportowym 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/2020

uczniów, którzy
otrzymali świadectwo

z wyróżnieniem

stypendia naukowe
dla uczniów ze

 średnią
powyżej 5,5

2

43 2.105

47



100%
uczniowie klas trzecich, którzy

przystąpili do matury

97,5%
zdawalność egzaminu
maturalnego

21
uczniów, którzy uzyskali

100% wynik egzaminu pisemnego



Sprawdź nas - porównaj wyniki matur

Porównanie wyników matur z 2020 roku znajdziesz na stronie
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2020 roku

Średnie wyniki procentowe obowiązkowych
egzaminów pisemnych i ustnych 
z poszczególnych przedmiotów

Średnie wyniki procentowe dodatkowych
egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów 
i poziomów

kliknij 
w link

kliknij 
w link

kliknij 
w link

kliknij 
w link

Porównanie wyników matury

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Powiaty_M_204/zda/0214.pdf
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Powiaty_M_204/pkt_ob/0214.pdf
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Powiaty_M_204/pkt_ob/0214.pdf
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Powiaty_M_204/pkt_ob/0214.pdf
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Powiaty_M_204/dod/0214.pdf
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Powiaty_M_204/dod/0214.pdf
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Powiaty_M_204/dod/0214.pdf
https://lo1.olesnica.pl/wyniki-matury-2018-w-i-lo-w-olesnicy/


Rozwój zainteresowań
i aktywność społeczna

Nasi uczniowie chętnie uczestniczą w życiu  
społecznym naszego powiatu, województwa 
i kraju. Są członkami Młodzieżowej Rady 
Miasta Oleśnica, biorą udział w pracach Sejmu 
Dzieci i Młodzieży, reprezentują lokalną młodzież 
w Parlamencie Młodych Rzeczypospolitej Polskiej czy
Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

Dbamy o to, aby wszyscy uczniowie odkrywali 
swoje talenty i pasje. Do cyklicznych działań, 
które mobilizują społeczność uczniowską należą 
m.in. Urodziny Julka, Dzień Języków Obcych,
 Jarmark Staropolski, Festiwal Talentów, Festiwal
Nauki, Dzień Przedsiębiorczości, Szlachetna Paczka
czy różnego rodzaju debaty i panele dyskusyjne
organizowane we współpracy z instytucjami 
i organizacjami aktywnymi w środowisku lokalnym.



Baza dydaktyczna

Nowoczesne pracownie dydaktyczne
 oraz ciekawie zaaranżowana przestrzeń

w szkole rozwijają wśród uczniów
komunikacje, współpracę, kreatywność,

a także sprzyjają innowacją edukacyjnym.
W szkole działa kawiarenka szkolna,

uczniowie mogą korzystać z szatni, szafek
na książki oraz szkolnego wifi.



Baza 
sportowa



Masz pytania? 

Zadaj je do 7 maja 2021 r. za pośrednictwem formularza
Google, do którego link znajdziesz poniżej.  

Odpowiedzi na zadane przez Was pytania udzielą
nauczyciele, partnerzy naukowi, uczniowie 
i absolwenci naszego Liceum. 

Film z Ich wypowiedziami znajdziesz 14 maja 2021 r. na
naszej stronie internetowej i mediach
społecznościowych.

link do ankietykliknij 
w link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHxQ1aPQ_oEI6PWkNOsbmyo6E40V2ykgeZUgX8LwdHBZlLaw/viewform


(71)314-32-80 lo1@olesnica.pl
ul. J. Słowackiego 4
56-400 Oleśnica

Jesteś kandydatem? Aktualne informacje 
o rekrutacji znajdziesz w zakładce 

Dla Kandydata: Oferta 
lub 

Informacje dla Kandydata

Chcesz być na bieżąco? Odwiedzaj naszą 
stronę internetową

lub
 Facebooka

kliknij 
w link

kliknij 
w link

kliknij 
w link

kliknij 
w link

https://lo1.olesnica.pl/oferta-edukacyjna-dla-kandydatow/
https://lo1.olesnica.pl/informacje-dla-kandydatow/
https://lo1.olesnica.pl/
https://www.facebook.com/ILOOlesnica/

