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Klasa I A - POLITECHNICZNA 
przedmioty rozszerzone: 

 matematyka, fizyka oraz jeden przedmiot do wyboru: 
geografia lub język angielski 

przedmioty uzupełniające: 

 historia i społeczeostwo; rysunek techniczny 

Patronat Politechniki Warszawskiej pozwala na wysoki 
poziom nauczania przedmiotów ścisłych, a przedmiot 
rysunek techniczny przygotowuje do studiów na 
politechnice. 

 

 

 



Współpraca z Politechniką Warszawską 



Zespołowy Konkurs 
Matematyczny oraz SUDOKU 

dla gimnazjalistów  
i licealistów 



Klasa I B – MEDYCZNO - PRZYRODNICZA   

 przedmioty rozszerzone: biologia, chemia oraz jeden z 

następujących przedmiotów do wyboru – j. angielski, WOS 

 przedmioty uzupełniające: historia i społeczeostwo, komunikacja 
interpersonalna 

 
W ramach tego profilu będą się odbywad zajęcia z zakresu opieki 
medycznej, ratownictwa medycznego, terapii i pracy socjalnej, 
warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kryminalistyki 
i medycyny sądowej. Nauczyciel biologii – dr nauk biologicznych – 
organizuje wyjazdy do laboratoriów na Uniwersytecie Warszawskim. 
Kierunek przygotuje do zawodów: lekarz, weterynarz, 
fizjoterapeuta, masażysta, opiekun osoby niepełnosprawnej, 
dietetyk. 

 
 
 
  

 



 

Działalnośd Grupy Medycznej w ramach edukacji dla bezpieczeostwa 



Klasa I C – językowo - medialna  
 przedmioty rozszerzone:  język polski, historia oraz jeden z 

następujących przedmiotów do wyboru : język angielski, geografia 
lub WOS 

 drugi język – język francuski 
 przedmioty uzupełniające: przyroda; edukacja medialna 
 

    Edukację medialną prowadzi polonistka po ukooczeniu szkoły 
filmowej, grupa „Młode Oskary” zajmuje się kręceniem filmów, 
uczniowie redagują szkolną gazetkę „gLOn”, grupa teatralna „Lotea” 
przygotowuje przyszłych aktorów, nauczycielka języka polskiego – dr 
nauk humanistycznych, wykładowca akademicki – zaprasza 
pracowników UMCS na wykłady; studenci zagraniczni prowadzą 
warsztaty po angielsku (w ramach projektów PEACE i 
EUROPAMOBIL). 

 

 



 
Grupa Filmowa „Młode Oskary” 

 
Zagraniczni studenci w I LO 



Szkolny kabaret z Robertem Górskim 



Klasa I D – SPOŁECZNO - PRAWNA 

• przedmioty rozszerzone: geografia, WOS oraz jeden przedmiot 
do wyboru: historia lub język angielski 
• przedmioty uzupełniające: historia i społeczeostwo 
 

Nauczycielka historii – dr nauk humanistycznych – 
organizuje w ramach tego profilu wycieczki uczniów do 
Brukseli, spotkania z prawnikami, lekcje w sądzie, 
uczestniczy z młodzieżą w sesjach rady gminy i powiatu, 
uczniowie już od wielu lat biorą udział w posiedzeniach 
Sejmu RP w dniu 1 czerwca.  



  

Uczennica w Parlamencie  
Europejskim z posłem Z. Kuźmiukiem 

Uczniowie liceum w Sejmie RP 



Licealiści w Parlamencie Europejskim w 
Brukseli 

z Jerzym Buzkiem - Przewodniczącym Parlamentu w latach 2009-2012. 



Kryteria przyjęd: 
 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
 Oceny na świadectwie koocowym oraz inne 

osiągnięcia. 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
język polski oraz trzy spośród przedmiotów: 
matematyka, język obcy, fizyka, geografia, 
biologia, chemia, historia, wiedza o 
społeczeostwie  
w sposób najkorzystniejszy dla kandydata. 

Bardzo ważna jest ocena zachowania.  
 
 



Wyniki matury w I LO: 
2013r. – zdawalnośd 99%  
2014r. – zdawalnośd 99%  
2015r. – zdawalnośd 100% 
2016r. – zdawalnośd 97%. 
• Według danych OKE wyniki z poszczególnych przedmiotów  

w naszej szkole należały do najwyższych w powiecie 
kozienickim. Maturzyści uzyskali z j. polskiego,  
j. angielskiego i j. rosyjskiego najwyższe wyniki w naszym 
powiecie.  

• Także w przypadku wielu przedmiotów na poziomie 
rozszerzonym wyniki są najwyższe w powiecie (j. polski,  
j. angielski, j. niemiecki, biologia, chemia, historia). Jest to 
sukces nauczycieli i uczniów, tym bardziej, że od kilku lat 
wyniki maturalne w I LO mają tendencję wzrostową. 
 



Najlepszy maturzysta na Mazowszu! 
 
Absolwent naszego liceum należy do grona 10 
najlepszych maturzystów w woj. mazowieckim. 
Warunkiem uzyskania tak wysokiej pozycji było 
uzyskanie wyniku co najmniej 90%  
z każdego egzaminu, w tym zaliczenie przynajmniej 
jednego na 100% i przystąpienie do min. dwóch 
egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.  



Najlepszy maturzysta 2015 na 
Mazowszu oraz stypendyści I LO 



I LO im. S. Czarnieckiego w gronie 
Szkół Olimpijskich 

 14 stycznia 2016r. miesięcznik „Perspektywy” opublikował 
Ogólnopolski Ranking Liceów Olimpijskich, w którym I LO im. S. 
Czarnieckiego w Kozienicach, jako jedyne z Powiatu 
Kozienickiego, znalazło się na 166 pozycji w Polsce. Ranking 
ten powstaje w oparciu o wyniki 44 olimpiad przedmiotowych 
oraz liczbę finalistów i laureatów w danej szkole. Finaliści  
i laureaci są ustawowo zwolnieni z egzaminów maturalnych  
z danego przedmiotu i otrzymują wynik 100%.  

 I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego znalazło się na 
108 pozycji (2016r.) i na  117 pozycji (2017r.) w rankingu szkół 
na Mazowszu. Ranking ten uwzględnia sukcesy szkoły w 
olimpiadach oraz wyniki matury. 



Mateusz Bienias został finalistą Olimpiady Wiedzy o Polsce i 
Świecie Współczesnym. Na maturze był zwolniony z 
egzaminu. 



Olimpijczycy I LO  
W I LO finalistami i laureatami byli np. : 
• P. Tasak – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 

(opiekun: M. Potent-Ambroziewicz), 
• M. Bienias – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym (opiekun: M. Kuśmierczyk-
Balcerek), 

• M. Kuźmioski – Olimpiada Poliglotów (opiekun:  
B. Stępieo),  

• A. Soboo – Olimpiada Teologii Katolickiej 
(opiekun: ks. R. Wrooski). 



 
 

Wręczenie Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów 2014r., 2015r. 



 
Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2017r. 

 
Bartłomiej Matracki, który  ukooczył klasę II ze średnią ocen 5,7.  

 



Inne osiągnięcia 
 

• Uczeo I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach znalazł 
się wśród laureatów Mistrzostw Polski w nauce języka 
angielskiego "Langloo CUP"! Licealista zajął II miejsce w 
kategorii zaawansowanej. Wydarzenie zaangażowało aż 
5024 młodych osób z ponad 700 szkół w całej Polsce. 

• W Kozienicach odbywa się corocznie Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym, w którym 
czołowe miejsce zajmują nasi uczniowie.  

• Uczniowie są zwycięzcami w obchodach „Święta liczby π”, 
organizowanymi przez Instytut Matematyki Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
 



 
• I miejsce w Rejonowym Etapie XXIV Ogólnopolskiej 

Olimpiady Zdrowego Stylu Życia, 
• Konkurs Matematyczny „Alfik” – uczeo zajął 2 miejsce w 

województwie, 55 w kraju, 
• Uczeo zakwalifikował się do etapu centralnego IX Olimpiady  

„O Diamentowy Indeks AGH” 
• I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego 

Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”, 
• Uczennica zakwalifikowała się do etapu centralnego 

Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną 
polszczyzną na co dzieo”, 

• Piotr Kwaczyoski z klasy III „c” zakwalifikował się do etapu 
centralnego olimpiady historycznej, 
 



. 

• XXVI Konkurs „Moje spotkania z Puszczą” – Jury przyznało II 
nagrodę dla Karoliny Kurek, a III dla Adrianny Wałęki, doceniono 
również pracę Gabriela Bolka, który otrzymał wyróżnienie. 

• Weronika Stochmal z III B zajęła 3 miejsce wśród 100 uczestników 
z województwa mazowieckiego w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach. 

• Daniel Kuciak uczeo klasy III a, zakwalifikował się do 2 etapu 63 
Olimpiady Chemicznej. 

• Aleksandra Zawadzka i Błażej Krawczyk zdobyli dwa pierwsze 
miejsca w konkursie  Moja Ojcowizna 2017. 



Stypendyści  Burmistrza  2016 
W Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach odbyło się 
wręczenie stypendiów dla uczniów za szczególne wyniki w nauce, 
osiągnięcia artystyczne i sportowe. Do grona wyróżnionych należą: 
Bartłomiej Matracki, Magdalena Augustyniak, Weronika Stochmal, 
Aleksanrda Kania, Bartłomiej Traczyk, Aleksandra Zawadzka, Marcin 
Tasak, Piotr Śmietanka, Adam Śmietanka.  



Olimpiady i konkursy przedmiotowe; SUDOKU; 
zespołowy konkurs matematyczny 

 



W półfinale festiwalu piosenki obcojęzycznej w 
Pionkach uczestniczyli uczniowie ze szkół całego 
Mazowsza. 
Trzecie miejsce zajęli uczniowie I LO im. S. 
Czarnieckiego. 
Zespół w składzie: 
D. Bączek 
K. Kurek 
F. Wasioski 
A. Kęska 
 
Kacper Majewski wykonał w języku francuskim 
utwór z musicalu "Dzwonnik z Notre Dame". 



 
 
 
 

Warsztaty, wycieczki zagraniczne, maraton 
pisania listów z Amnesty International 

 



Zajęcia wychowania - fizycznego 



Festyn Ekologiczny 



Koła przedmiotowe i zainteresowao 
 

 



Projekt PEACE 



Szkolny  wolontariat 



 
 

najwyższa ocena w ewaluacji kuratorium – 4 x A,  

szerokie możliwości rozwoju zainteresowao, 

nowoczesne, interaktywne liceum, 

wysoka zdawalnośd matury, 

bogata oferta zajęd dodatkowych, 

życzliwa i twórcza atmosfera, 

nowoczesny system monitoringu – bezpieczeostwo. 

DLACZEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ? 



Nasze atuty:    

 
 

 współpraca naukowa z Politechniką Warszawską i WSH 

 zajęcia z pracownikami naukowymi UMCS 

 współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej 

 realizacja projektów językowych – prowadzą studenci z zagranicy 

 profesjonalne pracownie: fizyczna, językowa, komputerowa 

 tablice interaktywne 

 w każdej sali lekcyjnej stanowisko komputerowe, projektor, ekran 

 zaplecze sportowe – sala gimnastyczna, siłownia, boisko  wielofunkcyjne 

 rzecznik praw ucznia, pedagog, psycholog, pielęgniarka 

 szkolna grupa ratownictwa medycznego 

 teoretyczne i praktyczne egzaminy na prawo jazdy kat. B. 

 
 NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJAMI !!! 

 



DZIAŁALNOŚD KULTURALNA 
 

 koło teatralne  „LOtea” 
 koło filmowe  „Młode Oskary” 
 gazetka szkolna  „gLOn” 
 współpraca z lokalnymi mediami 
 

DZIAŁALNOŚD SPOŁECZNA 
 festyn ekologiczny 
 festiwal młodych talentów „SanLOremo” 
 współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej 
 prężnie działający wolontariat 
 aktywny samorząd uczniowski 
 

DZIAŁALNOŚD SPORTOWA 
 

 lekcje wychowania fizycznego na basenie i lodowisku 
 fitness i zajęcia taneczne 
 klub cheerleaderek 
 



Nauczycielka I LO -  Beata Smykiewicz-Różycka - otrzymała z 

rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  
Złoty Krzyż Zasługi; na zdjęciu z małżonką Prezydenta 
Anną Komorowską. 





 

 

 

 

http://www.lo-kozienice.edu.pl  

http://www.lo-kozienice.edu.pl/
http://www.lo-kozienice.edu.pl/
http://www.lo-kozienice.edu.pl/
http://www.lo-kozienice.edu.pl/


 
 
 
 
 
 
 

DZIEO OTWARTY SZKOŁY 
 

27 KWIETNIA 2017R. 
W GODZ. 9.00 – 13.00 

 

ZAPRASZAMY! 
 


