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Zapraszamy do podjęcia nauki
w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego
w Świdniku

Twoja przyszłość.
Wybierz najlepiej!
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Tytuł ZASŁUŻONY DLA
MIASTA ŚWIDNIKA
.
nadany za działalność,
którą szkoła przyczyniła się
do rozwoju i promocji
.
Świdnika
„BRĄZOWA TARCZA”
- w rankingu
Perspektyw
tworzonym na
podstawie wyników
egzaminów
maturalnych oraz
sukcesów w
olimpiadach

IX miejsce w
Polsce

Certyfikat nadany
przez Centrum
Edukacji
Obywatelskiej
„MIEJSCE WOLNE OD
NIENAWIŚCI” za
promowanie na
terenie I Liceum
postaw tolerancji i
szacunku

Szkoła wyróżniona
odznaką AMICUS
CIVITATIS - za wkład
w budowę i rozwój
Świdnika, troskę o
lokalną wspólnotę
oraz pielęgnowanie
tradycji miasta

Certyfikat „SZKOŁA
INNOWACJI” nadawany
przez Wyższą Szkołę
Ekonomii i Innowacji za
kreatywne, twórcze i
innowacyjne kształcenie
oraz najwyższe
standardy edukacyjne.
Certyfikat ogólnopolskiego
programu WIARYGODNA
SZKOŁA, liceum spełnia
warunki określone
w Regulaminie Programu
jako Wiarygodna Szkoła
będąca w stanie
zabezpieczyć właściwy
poziom edukacyjny,
wychowawczy i
bezpieczeństwo swoim
uczniom.

Wojewódzki Plebiscyt dla szkół
ponadgimnazjalnych - szkoła znalazła się
wśród czerech najlepszych szkół
województwa lubelskiego za wzorcowe
przygotowanie treści o charaterze
kulturalnym
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Nasze atuty:
TRADYCJA…
Szkoła starsza od Świdnika, uhonorowana wieloma tytułami, ponad 8 tysięcy
absolwentów
NOWOCZESNOŚĆ…
Sprzęt audiowizualny i multimedialny (pracownie komputerowe, językowa, tablice
interaktywne, rzutniki, nauczanie przy pomocy multimediów), dziennik
elektroniczny
PROFESJONALIZM…
Wysoko wykwalifikowani, doświadczeni pedagodzy, egzaminatorzy OKE, eksperci,
autorzy podręczników, ludzie przyjaźni i oddani pracy
SZKOŁA SUKCESU…
Szkoła bardzo wysoko oceniana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Kapitułę
rankingu „Perspektywy”, 100% zdawalności matury, wyniki z przedmiotów
obowiązkowych wyższe od średnich krajowych i najwyższe w powiecie świdnickim,
wysoki wskaźnik EWD
UNIKATOWOŚĆ…
Indywidualny wybór przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych nauczanych
w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopień zaawansowania, nauka
języków obcych we współpracy z obcojęzycznymi wolontariuszami
RÓŻNORODNOŚĆ…
Koła zainteresowań dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, konsultacje
i repetytoria przedmaturalne, ciekawe projekty z pracownikami uniwersyteckimi
NIEPOWTARZALNA ATMOSFERA…
Szkoła przyjazna, stawiająca na szacunek, akceptację, dialog i partnerstwo
WSPARCIE…
Projekty wyrównujące i pogłębiające wiedzę dofinansowane z EFS i WFOŚiGW,
stypendia naukowe
SZEROKIE HORYZONTY…
Wycieczki edukacyjne, tematycznie związane z programem nauczania danej klasy
WSPÓŁPRACA NAUKOWA…
Szkoła pod patronatem: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki
Lubelskiej, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – dostęp do zasobów
dydaktycznych i laboratoriów uczelni patronackich
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WYGODA…
Szkoła jednozmianowa, budynek w centrum miasta, nieopodal przystanek
autobusowy i dworzec PKP, możliwość zamieszkania w internacie
ROZWÓJ…
Systematycznie wzbogacana infrastruktura sportowa (dostęp do boisk „Orlik”,
siłownia, sala gimnastyczna, ścianka wspinaczkowa), pełnowymiarowa hala
sportowa (planowane zakończenie prac – maj 2018)
BEZPIECZEŃSTWO…
System monitoringu wizyjnego i indywidualne szafki w szatni

Tylko u nas
Indywidualny wybór przedmiotów
w zakresie rozszerzonym
Indywidualny wybór
języków obcych
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KLASA MATEMATYCZNA – pod patronatem Politechniki Lubelskiej
Przedmioty rozszerzone
Matematyka i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym
spośród: historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, język polski, język obcy,
wos, informatyka
Języki obce
Język wiodący do wyboru angielski albo niemiecki, albo hiszpański oraz do
wyboru drugi język obcy (spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski,
hiszpański, francuski)
Organizacja
Program nauczania realizujący podstawę programową liceum z matematyki w
zakresie rozszerzonym i dla chętnych uczniów elementy matematyki
uniwersyteckiej prowadzone przez pracownika naukowego Politechniki
Lubelskiej.
Przyszłość
Absolwent tej klasy dostanie się na wszelkie studia o profilu technicznym,
budowlanym, architektonicznym, wydziały matematyczne, fizyczne,
ekonomiczne…

Ponadto proponujemy:
 Udział w zajęciach na Politechnice Lubelskiej,
na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki
Przestrzennej UMCS oraz w laboratoriach WSEI
 Lekcje w Instytucie Problemów Jądrowych
w Świerku, w Centrum Kopernika, w Muzeum
Ziemi w Warszawie, w Muzeum Przyrodniczym
w Kazimierzu
 Zajęcia w kołach matematycznych, fizycznych,
geograficznych, kursy z oprogramowania
AutoCad i rysunku odręcznego
 Naukę poprzez udział w tworzeniu
galerii naukowych takich jak Galeria
Matematyków i Fizyków, Galeria
Odkrywców, Ciekawostki ze świata fizyki,
matematykiUdział w projekcie „Święto
Matematyki”, Szkolnym Wieloboju Matematycznym i wielu innych
przedsięwzięciach

Oferta edukacyjna 2018/2019
Humanistyczna – pod patronatem Wydziału Filozofii i Socjologii
UMCS, Instytutu Historii UMCS oraz Wydziału Politologii UMCS
Przedmioty rozszerzone
Język polski i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym
Spośród: historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, matematyka, język obcy,
wos, informatyka
Możliwe do wybrania przedmioty dodatkowe
Propedeutyka filozofii
Języki obce
Język wiodący do wyboru angielski albo niemiecki, albo hiszpański oraz do
wyboru drugi język obcy (spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski,
hiszpański, francuski)
Przyszłość
Absolwent tej klasy zdobędzie wiedzę klasyczną oraz umiejętności
zastosowania TI w humanistyce, dostanie się na wszelkie studia o profilu
humanistycznym, wydziały prawa, filologii, kulturoznawstwa, pedagogiki,
psychologii, filozofii, socjologii i dziennikarstwa…

Ponadto proponujemy:
Naukę filozofii
Redagowanie gazety szkolnej i praca w kole
dziennikarskim
Warsztaty w TVP, TVN, Polskim Radio, Polsat,
PAP, Agencji Reuters z zakresu medioznawstwa,
emisji głosu, warsztatu pracy dziennikarza
telewizyjnego,
prasowego
i
radiowego,
dziennikarstwa agencyjnego, wizyty w znanych
studiach telewizyjnych takich jak Świat się kręci, Jaka to melodia, Pytanie na
śniadanie, pomieszczeniach reżyserskich
Zajęcia na patronackich Wydziałach Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz
w Instytucie Historii UMCS
Zajęcia z teatrologii we współpracy z Teatrem im. J. Osterwy w Lublinie
Zajęcia w kole politologiczno-historycznym, filozoficznym i psychologicznym
Praktyczną naukę organizacji imprez kulturalnych, pracę przy organizacji takich
imprez jak np. Dzień Kultury i Mediów, Dzień Języków Obcych, Światowy Dzień
Książki, Międzynarodowy Dzień Poezji i wiele innych
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JĘZYKOWO-MENEDŻERSKA – pod patronatem Zakładu Lingwistyki
Stosowanej UMCS na podstawie umowy o współpracy naukowej

Przedmioty rozszerzone
Język angielski i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie
rozszerzonym
historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, matematyka, język polski, język
obcy, wos, informatyka
Języki obce
Język wiodący do wyboru angielski albo niemiecki, albo hiszpański oraz do
wyboru drugi język obcy (spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski,
hiszpański, francuski)
Przyszłość
Absolwent tej klasy dostanie się na wszelkie studia o profilu lingwistycznym,
filologie obce, wydziały ekonomiczne…

Ponadto proponujemy:
 Zajęcia w British Council, na patronackich
wydziałach Filologii Słowiańskiej UMCS, w
Instytucie Filologii Germańskiej KUL, w Instytucie
Lingwistyki Stosowanej UMCS
 Udział w projektach językowych we współpracy
z takimi organizacjami jak AIESEC czy Lattitude
Global Volunteering
 Zajęcia w kołach językowych języka angielskiego,
niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego oraz kultury japońskiej
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BIOLOGICZNA – pod patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Przedmioty rozszerzone
Biologia i dwa wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym
Spośród: historia, fizyka, chemia, geografia, matematyka, język polski, język
obcy, wos, informatyka
Języki obce
Język wiodący do wyboru angielski albo niemiecki, albo hiszpański oraz do
wyboru drugi język obcy (spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski,
hiszpański, francuski)
Przyszłość
Absolwent tej klasy dostanie się na uniwersytety medyczne, przyrodnicze i
akademie wychowania fizycznego…

Ponadto proponujemy:
Zajęcia z udziałem pracowników naukowych
Uniwersytetu Medycznego
Uczestnictwo w działaniach naukowych w ramach
projektu ekologicznego dofinansowanego przez
WFOŚiGW w tym bezpłatne wycieczki i ekologiczne
akcje streetartowe
Tworzenie galerii naukowych dotyczących
przyrody, farmakologii i zagadnień medycznych
Zajęcia w kołach biologicznym, chemicznym, wizyty w Collegium Anatomicum
UMCS, w laboratoriach chemicznych lubelskich uczelni, praca w oparciu
o najnowsze pomoce naukowe

W laboratorium Uniwersytetu
Medycznego

Wizyta w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
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SPORTOWA (siatkarska, sekcje chłopców i dziewcząt) – we współpracy
z klubem sportowym AVIA Świdnik

Przedmioty rozszerzone
Trzy wybrane przez ucznia przedmioty w zakresie rozszerzonym
Spośród: historia, biologia, fizyka, chemia, geografia, matematyka, język polski,
język obcy, wos, informatyka
Języki obce
Język wiodący do wyboru angielski albo niemiecki, albo hiszpański oraz do
wyboru drugi język obcy (spośród następujących: angielski, niemiecki, rosyjski,
hiszpański, francuski)
Przyszłość
Absolwent tej klasy dostanie się na akademie wychowania fizycznego,
uniwersytety medyczne i przyrodnicze …

Ponadto proponujemy:
 Dodatkowe godziny lekcji wychowania fizycznego,
profesjonalne treningi siatkówki pod okiem trenera AVIA
Świdnik
 Obozy sportowe, treningi na ściance wspinaczkowej, a
także zajęcia z crossfitu, gimnastyki akrobatycznej, slacklinu
 Warsztaty z udziałem pracowników naukowych
Uniwersytetu Medycznego
 Zajęcia z podstaw ratownictwa medycznego i konsultacje
dietetyczne
 Zajęcia w kołach biologicznym, chemicznym, wizyty w
Collegium Anatomicum UMCS, w laboratoriach chemicznych lubelskich uczelni,
praca w oparciu o najnowsze pomoce naukowe

Na ściance
Pływacy
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DODATKOWE INFORMACJE
Twój pobyt w liceum to nie tylko przygotowanie do egzaminu maturalnego, to
start na studia, w dorosłe życie, w którym musisz wykazać się wiedzą,
kreatywnością, mobilnością i przedsiębiorczością. Dlatego proponujemy Ci
sprawdzone od lat w I Liceum warsztaty, laboratoria, wykłady, lekcje muzealne,
i wiele ciekawych projektów i pracę w kołach zainteresowań:
filozoficznym
dziennikarskim
psychologicznym
kultury japońskiej
matematycznym
oprogramowanie AutoCad
fizycznym
chemicznym
biologicznym
historyczno-politologicznym
języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
sportowych (piłka ręczna, siatkowa, koszykowa, slackline, gimnastyka
akrobatyczna, zajęcia na siłowni)

NIE OBIECUJEMY TYLKO PRACUJEMY!
NIE NARZUCAMY TYLKO WSPÓŁPRACUJEMY!
WYRÓŻNIA NAS WYSOKA JAKOŚĆ, MAMY EFEKTY!
W NASZEJ SZKOLE WAŻNY JEST CZŁOWIEK!
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I LO Stacją Kultury 2016

Lubelski Salon Maturzystów

Turniej szachowy

Rajd rowerowy

Poleski Park Narodowy
wycieczka

Lubelski Festiwal Nauki

Park trampolin
Dzień Zwierzoluba

Świdnickie Zaduszki

Studniówka 2018

DOŁĄCZ DO BRONKA
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Nocowanie w szkole

Mikołajki w MCUS Świdnik

Otrzęsiny klas pierwszych

Budowa hali sportowej
zakończenie maj 2018

Wycieczka do Narodowego Centrum
Badań Jądrowych w Świerku

Olimpiada Filozoficzna

ILO W ŚWIDNIKU
SZKOŁA WŁAŚNIE DLA CIEBIE
21-040 Świdnik
Ul. Okulickiego 13
Tel. 817515713, 48507087816
www.1lo.swidnik.pl
https://www.facebook.com/Fani.Bronka/
https://www.instagram.com/bronekswidnik/

