


Dyrekcja  szkoły 

dyrektor  szkoły                                                 zastępca dyrektora 
mgr  Ewa Malec                                                 mgr Anna Liwocha 



Rzecznik Praw Ucznia 
W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej   

w Powiecie Kozienickim - występuje   

Rzecznik Praw  Ucznia. 

Funkcję tę, zgodnie z wolą uczniów,  pełni mgr Beata 
Smykiewicz-Różycka, nauczyciel j. polskiego. 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 Ewa Jarosz 

PEDAGOG SZKOLNY 

 Renata Kowalska 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Klasa I A - POLITECHNICZNA 
przedmioty rozszerzone: 

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

przedmioty uzupełniające: 

 historia i społeczeństwo; rysunek techniczny 

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

 

 

 



matematyka – 4godz./tyg./kl. I; 
7godz./tyg./kl. II; 7godz./tyg./kl. III 

fizyka – 9 godz. w trzyletnim planie nauczania, czyli 
po 4godz./tyg./kl. II i III; 1godz./tyg./kl. I; 

 
geografia - 9 godz. w trzyletnim planie nauczania, 
czyli po 4godz./tyg./kl. II i III; 1godz./tyg./kl. I 

lub  

język angielski - 3godz./tyg./kl. I; 7godz./tyg./kl. II; 
7godz./tyg./kl. III 
 



Współpraca z Politechniką Warszawską 



Zespołowy Konkurs 
Matematyczny dla 
gimnazjalistów i licealistów 



Klasa I B – MEDYCZNO - PRZYRODNICZA   

 przedmioty rozszerzone: biologia, chemia oraz jeden z 

następujących przedmiotów do wyboru – j. angielski, 

matematyka lub geografia  

 przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo; 

W ramach dodatkowego przedmiotu „edukacja zdrowotna” 

odbędą się lekcje w przychodni, gabinecie weterynaryjnym, 

spotkania z lekarzami, nauczyciel biologii – dr nauk biologicznych 

– organizuje wyjazdy do laboratoriów na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

 
 
 
  

 



 

biologia i chemia – po 10 godz. w trzyletnim planie 
nauczania, czyli 5godz./tyg./kl. II i 4godz./tyg./kl.  III; 
1godz./tyg./kl. I; 

 

geografia - 9 godz. w trzyletnim planie nauczania, czyli 
po 4godz./tyg./kl. II i III; 1godz./tyg./kl. I; 

lub matematyka – 4godz./tyg./kl. I; 7godz./tyg./kl. II; 
7godz./tyg./kl. III 

lub język angielski - 3godz./tyg./kl. I; 7godz./tyg./kl. II; 
7godz./tyg./kl. III 
 

 



 
Działalność Grupy Medycznej w ramach Edukacji Dla Bezpieczeństwa 



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

następujących przedmiotów do wyboru : język angielski, geografia 
lub matematyka  

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

„Edukację medialną” prowadzi polonistka po ukończeniu szkoły 
filmowej, grupa „Młode Oskary” zajmuje się kręceniem filmów, 
samorząd uczniowski redaguje 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). 

 

 



j. polski – 6 godz./tyg./kl. I; 8 godz./tyg./kl. II;  

6 godz./tyg./kl. III 

historia – 10 godz. w trzyletnim planie nauczania, 
czyli po 4godz./tyg./kl. II i III; 2godz./tyg./kl. I; 

 
język angielski - 3godz./tyg./kl. I; 7godz./tyg./kl. II; 
7godz./tyg./kl. III 

lub 

geografia/matematyka – 9 godz. w trzyletnim planie 
nauczania, czyli po 4godz./tyg./kl. II i III; 
1godz./tyg./kl. I; 
 



Grupa Filmowa „Młode Oskary” Zagraniczni studenci w I LO 



Wykładowcy z UMCS w liceum 

Spektakl grupy teatralnej „Lotea” 

Członek grupy LOtea z artystą 
kabaretowym Mariuszem 

Kałamagą (kabaret Łowcy. B) 



Szkolny kabaret z Robertem Górskim 



Klasa I D – SPOŁECZNO - PRAWNA 

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

Nauczycielka historii – dr nauk humanistycznych – 
organizuje w ramach „Wiedzy o Państwie i Prawie” 
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. 



 

geografia – 10 godz. w trzyletnim planie nauczania, czyli  
5godz./tyg./kl. II i 4godz./tyg./kl. III; 1godz./tyg./kl. I; 

WOS - 10 godz. w trzyletnim planie nauczania, czyli 
5godz./tyg./kl. II i 4godz./tyg./kl. III; 1godz./tyg./kl. I; 

 

matematyka – 12 godz. w trzyletnim planie nauczania, 
czyli po 4godz./tyg./kl. II i III; 4godz./tyg./kl. I; 

lub 

język angielski - 3godz./tyg./kl. I; 7godz./tyg./kl. II; 
7godz./tyg./kl. III 



  

Piotr Sobolewski w Parlamencie 
Europejskim 

Uczniowie liceum w Sejmie RP 



Samorząd Uczniowski w 
Pałacu Prezydenckim 

  

Pani B. Smykiewicz-Różycka i uczeń 
Błażej Michalak z byłą szefową 
MEN – Krystyną Szumilas 



Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 
 
 
 
 

 
 

 język polski oraz trzy spośród przedmiotów: 
matematyka, język obcy, fizyka, geografia, 
biologia, chemia, historia, wiedza o 
społeczeństwie  
w sposób najkorzystniejszy dla kandydata. 



 
 

najwyższa ocena w ewaluacji kuratorium – 4 x A,  

szerokie możliwości rozwoju zainteresowań, 

nowoczesne, interaktywne liceum, 

wysoka zdawalność matury, 

bogata oferta zajęć dodatkowych, 

życzliwa i twórcza atmosfera, 

nowoczesny system monitoringu – bezpieczeństwo. 

DLACZEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ? 



Nasze atuty:    

 
 

 współpraca naukowa z Politechniką Warszawską 
 zajęcia z pracownikami naukowymi UMCS 
 współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej 
 realizacja projektów językowych – prowadzą studenci z zagranicy 
 profesjonalna pracownia fizyczna 
 rozbudowane pracownie komputerowe  
 tablice interaktywne 
 w każdej sali lekcyjnej stanowisko komputerowe, projektor, ekran 
 laboratorium językowe 
 zaplecze sportowe – sala gimnastyczna, siłownia, boisko  wielofunkcyjne 
 rzecznik praw ucznia, pedagog, psycholog, pielęgniarka 
 szkolna grupa ratownictwa medycznego 
 punkt kserograficzny, zaplecze gastronomiczne 
  

 

NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJAMI !!! 
 



DZIAŁALNOŚĆ INTELEKTUALNA 
 koła przedmiotowe i zainteresowań 

 

 



Olimpiady i konkursy przedmiotowe; SUDOKU 

 



 
 

Dni językowe, EUROPAMOBIL, wycieczki zagraniczne 

 



zajęcia wychowania - fizycznego 



DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 
 

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

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

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



Z ostatniej chwili: 
 

Piotr Tasak zakwalifikował się do finału XLV 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, który 
odbędzie się 16-18 kwietnia 2015r. 
 
13 marca 2015r., w Kozienicach, odbył się 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na 
szczeblu powiatowym, w którym I i III miejsce 
zajęli nasi uczniowie: Łukasz Konder i Sylwia 
Purchała. 



Mateusz Bienias został finalistą Olimpiady Wiedzy o Polsce i 
Świecie Współczesnym, która odbyła się 14 i 15 marca 2015r. 
Na maturze otrzyma 100% z WOS-u i jest zwolniony z 
egzaminu. 



5 marca 2015 r. w Radomiu odbyła się 
XXV Olimpiada Teologii Katolickiej  
 

Anna Soboń z kl. II naszego liceum uplasowała się na 
pierwszej pozycji, a Adrianna Glegoła zdobyła wysokie 
szóste miejsce. 
Zdobywczyni I miejsca - Anna Soboń już w chwili 
obecnej otrzymała indeks na Katolicki Uniwersytet 
Lubelski wydział Teologii. W kwietniu 2015 r. uczennica 
przystąpi do Ogólnopolskiej Katolickiej Olimpiady 
Teologii w Łomży. 



Michał Kuźmiński z klasy III D laureatem mistrzostw Polski 
w nauce języka angielskiego! 
 
Uczeń 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. 
 



20 marca 2015r. uczniowie, wraz z nauczycielem 
Tomaszem Urbanem, wzięli udział w obchodach „Święta 
liczby π”, organizowanych przez Instytut Matematyki 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Kategoria „Liczba π w architekturze” 
I miejsce – Aleksandra Pudzianowska 3B 
III miejsce – Izabela Radziejewska 3B 

 Kategoria „Poemat o π – wiersz” 
I miejsce – Aleksandra Krupa 2C  
II miejsce – Justyna Pachocka 3B 

 Kategoria „Poemat o π – utwór muzyczny”  
I miejsce – Kamil Kurek 3C, Damian Bączek 1B, Kacper 
Majewski 1B, Karol Rostkowski 3D 
II miejsce – Anika Kęska 3C, Łukasz Konder 3C 



27 marca w Pionkach odbył się półfinał festiwalu piosenki 
obcojęzycznej, uczestniczyło prawie stu uczniów z 
gimnazjów i szkół średnich całego Mazowsza. 

Trzecie miejsce zajęli uczniowie I LO im. S. 
Czarnieckiego. 
Zespół w składzie: 
Damian Bączek 
Kamil Kurek 
Filip Wasiński 
Anika Kęska 
Kacper Majewski wykonał w języku francuskim 
utwór z musicalu "Dzwonnik z Notre Dame". 



Uczniowie pod przewodnictwem Adrianny Glegoły i Izy 
Potent odnowili  ścieżkę zdrowia przy ul. Głowaczowskiej 
w Kozienicach. Jest to odcinek sportowo-rekreacyjny dla 
wszystkich mieszkańców. Relacja z tych działań znajduje 
się na stronie internetowej szkoły: 

http://www.lo-kozienice.edu.pl  
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Licealiści w Parlamencie Europejskim w 
Brukseli 

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





Nauczycielka  Beata Smykiewicz-Różycka otrzymała z rąk 
Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi, na zdjęciu z małżonką 
Prezydenta Anną Komorowską 



 

 

 

 

http://www.lo-kozienice.edu.pl  
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Przyjdź do nas, a przekonasz się, 
ile jest warta ta szkoła! 

W I LO odbywają się teoretyczne i praktyczne egzaminy 
na prawo jazdy kat. B. 


