
Misja I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku:

Jes teśmy szkołą życz l iwą dla uczniów. Ksz tałcimy 
i wychowujemy ludzi odpowiedzialnych za siebie i innych 
członków społeczności szkolnej. Pragniemy wyposażyć ich w 
taką wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w przyszłości 
stali się świadomymi, kreatywnymi  i wrażliwymi członkami 
społeczności, w której funkcjonują. Chcemy, aby jak najlepiej 
wykorzystywali własny potencjał intelektualny i potrafili 
dos tosowywać s ię do zmieniających s ię real iów 
współczesnego świata i cywilizacji, ucząc się przez całe życie.

Wizja szkoły:
     Nasza szkoła jest przyjazną, innowacyjną placówką 
przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na 
kolejnym etapie edukacyjnym (studia/szkoły policealne). 
Nasze działania ukierunkowane są na ucznia, jego potrzeby, 
umożliwiając mu wszechstronny rozwój.
    Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających 
poczucie własnej wartości i  odpowiedzialności za własne 
zachowanie. 
     Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki 
informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne 
metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać 
swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. 
    Nasi uczniowie będą świadomi własnego pochodzenia, 
dumni z bycia Polakami i  członkami swojej „małej ojczyzny”.

Absolwenci naszą dumą
I Liceum Ogólnokształcące może także pochwalić się 
absolwentami, którzy spełnili swoje marzenia i osiągnęli 
wyznaczone cele. Studiowali i studiują wymarzone kierunki. 
Sprawdzają się w pracy jako świetni wykładowcy na 
uczelniach wyższych, wojskowi, medycy, menadżerowie, 
inżynierowie różnych specjalności, psycholodzy, pedagodzy, 
nauczyciele, aktorzy…
Każdy z WAS może znaleźć u nas coś dla siebie, bo…
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W teatrze

Wyjazd integracyjny

Dzień Języków Obcych

Celem szkoły jest przekształcenie luster w okna.
Sydney J. Harris



Klasa   1 CM  CYBER.MIL
profil  matematyczno-informatyczny z językiem angielskim

o specjalności informatycznej:  
cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne

próg 150 punktów

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:  

Ł język angielski,

Ł matematyka,

Ł informatyka+  
(7/8 godzin tygodniowo).

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Ł język polski,

Ł język angielski,

Ł matematyka,

Ł fizyka,

Ł informatyka.

PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW:
Cyberbezpieczeństwo, informatyka, 
automatyka, programowanie, 

bezpieczeństwo wojskowe, 
obronność państwa, biocybernetyka, 
architektura, budownictwo, inżynieria 
środowiskowa, logistyka, bankowość, 
rachunkowość, prawo 
(kryminalistyka).

Klasa   1 A  MATINF

profil  matematyczno-informatyczny
z językiem angielskim

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:  

Ł matematyka,

Ł informatyka.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 
ZAINTERESOWANIA:  
Ł elementy fotografii cyfrowej,

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Ł język polski,

Ł język angielski,

Ł matematyka,

Ł informatyka.

PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW:
Informatyka, automatyka, 
programowanie, architektura, 
budownictwo, inżynieria 
środowiskowa, logistyka, bankowość, 
rachunkowość, prawo.

Klasa   1 IM  INMED

profil Internet i media cyfrowe z językiem angielskim,
z elementami  dziennikarsko - vlogersko – gamingowymi 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:  

Ł język polski,

Ł informatyka.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 
ZAINTERESOWANIA:  
Ł konwersatorium z języka 

angielskiego,

Ł Internet i media cyfrowe. 

W RAMACH PRZEDMIOTU ZOSTANĄ 
ZREALIZOWANE NASTĘPUJĄCE 
ZAGADNIENIA:
Ł Tworzenie strony internetowej,

Ł Podstawy grafiki komputerowej,

Ł Warsztaty dziennikarskie, 

Ł Podstawy reklamy,

Ł Elementy marketingu 

(własna marka),

Ł Elementy vlogersko-

gamingowe, 

Ł Pisma użytkowe 

i autoprezentacja  w języku 

angielskim

Ł Autoprezentacja i autoreklama 

w języku polskim

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Ł język polski,

Ł język angielski,

Ł matematyka,

Ł historia lub WOS, lub inny język 

nowożytny, lub informatyka (liczy się 

najwyższa ocena).

PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW:
Informatyka,  automatyka, 
dziennikarstwo, dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna, 
dziennikarstwo i kultura mediów, 
dziennikarstwo i nowe media, 
dziennikarstwo międzynarodowe, 
filologie, np. angielska, polska, 
hiszpańska, iberystyka.
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W roku szkolnym 2022/2023 szkoła oferuje naukę w 6 klasach pierwszych



Klasa   1 B  BIOLCHEM

profil biologiczno – chemiczny 
z językiem angielskim.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:  

Ł język angielski,

Ł biologia

Ł chemia.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 
ZAINTERESOWANIA:  
Ł konwersatorium medyczne w 

języku angielskim / podstawy 

weterynarii.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Ł język polski,

Ł język angielski,

Ł matematyka,

Ł biologia.

PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW:
Medycyna, stomatologia, 
weterynaria, kynologia (nauka o 
psach), biotechnologia, 
pielęgniarstwo, psychologia, 
pedagogika, inżynieria 
biomedyczna, filologia angielska.

Klasa   1 C  BRITISHHUMAN
DWUJĘZYCZNA

profil językowo - humanistyczny

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:  

Ł język angielski+  (7/8 godzin 

tygodniowo),

Ł język polski,

Ł historia.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 
ZAINTERESOWANIA:  
Ł elementy języka amerykańskiego/ 

elementy kultury dziennikarsko-

medialnej.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Ł język polski,

Ł język angielski,

Ł matematyka,

Ł historia lub wos, lub inny język 

nowożytny (liczy się najwyższa ocena).

PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW:
Filologie, np. angielska, polska, 
skandynawska, duńska, niderlandzka; 
lingwistyka stosowana; pedagogika, 
np. ogólna, specjalna, społeczna, 
kultury, resocjalizacyjna; psychologia, 
prawo, kryminologia, historia, 
archeologia, dyplomacja europejska, 
administracja.

Klasa   1 D  LINGUA
profil językowy

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:  

Ł język polski,

Ł język hiszpański z native  

speakerem.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 
ZAINTERESOWANIA:  
Ł elementy języka 

amerykańskiego/ elementy kultury 

dziennikarsko-medialnej.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:
Ł język polski,

Ł język angielski,

Ł matematyka,

Ł historia lub wos, lub inny język 

nowożytny (liczy się najwyższa 

ocena).

PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW:
Filologie, np. angielska, polska, 
skandynawska, duńska, niderlandzka; 
lingwistyka stosowana; iberystyka, 
japonistyka, sinologia, koreanistyka, 
pedagogika, prawo, kryminologia.
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