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Klasa	„MATINF” KLASA	A Atut	klasy

Rozszerzenia
przedmiotów	w	trakcie

nauki

informatyka
(gra�ika komputerowa /

programowanie/cyberbezpieczeństwo)-
od podstaw
matematyka

język angielski

Jedyna	klasa	licealna	o	ścisłych
rozszerzeniach	w	Lęborku,	dająca
w	przyszłości	możliwość	podjęcia

atrakcyjnych	studiów	w	Polsce	i	zagranicą

Języki	obce
obowiązkowe

język	angielski
język	niemiecki

Przedmioty	punktowane Język	polski,	język	angielski,	matematyka,
informatyka

Ilość	miejsc 30

Progi	punktowe brak	progów	punktowych

Klasa	„BIOLCHEM”
dwujęzyczna

KLASA	B Atut	klasy

Rozszerzenia
przedmiotów
w	trakcie	nauki

biologia
chemia

język	angielski	plus

Przy	7	godzinach	języka	angielskiego
tygodniowo		uzyskasz	możliwość	biegłego
posługiwania	się	nim	oraz	poszerzysz

słownictwa	angielskie	z	zakresu	biologii	i
informatyki

Języki	obce
obowiązkowe

język	angielski
język	niemiecki

Przedmioty
punktowane

Język	polski,	język	angielski,	matematyka,
biologia

Ilość	miejsc 30

Progi	punktowe brak	progów	punktowych

KIERUNKI I CZAS KSZTAŁCENIA:

Kandydaci do klas dwujęzycznych (klasa B i klasa C) obowiązkowo muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych, który 
odbędzie się w terminie od 1 do 14 czerwca 2021 roku w siedzibie szkoły.



Klasa
„BRITISHHUMAN”

dwujęzyczna”

KLASA	C Atut	klasy

Rozszerzenia
przedmiotów
w	trakcie	nauki

język	polski

język	angielski	(brytyjski,	amerykański)

historia	lub	geogra�ia

Przy	7	godzinach	języka	angielskiego
tygodniowo	uzyskasz	możliwość	biegłego
posługiwania	się	nim	oraz	poszerzysz

słownictwa	angielskie	z	zakresu	historii	i
informatyki

Języki	obce
obowiązkowe język	angielski

	język	niemiecki

Przedmioty
punktowane

Język	polski,	język	angielski,	matematyka,
historia	lub	inny	język	nowożytny

Ilość	miejsc 30

Progi	punktowe brak	progów	punktowych

Klasa	„LINGUA”
(lingwistyczna/�ilologi

czna)

KLASA	D Atut	klasy

Rozszerzenia
przedmiotów
w	trakcie	nauki

język	polski
język	angielski	

język	hiszpański	z	native	speakerem

Możliwość	biegłego	posługiwania	się
językiem	angielskim	i	językiem

hiszpańskim.	Nauka	z	native	speakerem
z	Hiszpanii	lub	z	Meksyku

Języki	obce
obowiązkowe

język	angielski
język	hiszpański

Przedmioty
punktowane

Język	polski,	język	angielski,	matematyka,
historia	lub	inny	język	nowożytny

Ilość	miejsc 30

Progi	punktowe brak	progów	punktowych

Klasa	„CYBER.MIL	z
klasą”

Eksperyment
pedagogiczny

KLASA	CM Atut	klasy

Rozszerzenia
przedmiotów
w	trakcie	nauki

język	angielski
matematyka	informatyka	plus

Elitarna	klasa,	jedyna	w	województwie
pomorskim,	z	informatyką	plus	-
poszerzoną	o	zagadnienia	m.	in.

z	cyberbepieczeństwa,	kryptologii,
programowania,	robotyki,	systemów
sieciowych,	baz	danych,	technologii

webowych	i	mobilnych.

Języki	obce
obowiązkowe

język	angielski
język	rosyjski	od	podstaw

Przedmioty
punktowane

Język	polski,	język	angielski,	matematyka,
informatyka	lub	�izyka

Ilość	miejsc 15

Progi	punktowe 140	punktów	i	minimum	dobre	oceny	na
świadectwie

www.powiat-lebork.com
edukacja@starostwolebork.pl

Kandydaci do klas dwujęzycznych (klasa B i klasa C) obowiązkowo muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych, który 
odbędzie się w terminie od 1 do 14 czerwca 2021 roku w siedzibie szkoły.



www.powiat-lebork.com
edukacja@starostwolebork.pl

Dzień Języków Obcych

Mikołajki

Sport

Udział w wystawie malarskiej

Rewitalizacja polskiego Wybrzeża

I  Liceum  Ogólnokształcące w  Lęborku  posiada: „Złotą odznakę” 
zadowolonego konsumenta, przyznaną przez Europejskie Centrum Nadzoru.

Atuty I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku:
l Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego – ponad 95%,
l Bardzo dobra lokalizacja szkoły-  liceum znajduje się blisko PKP  i PKS, 
l Czas trwania lekcji - rozpoczynają się o 8.00, kończą się najpóźniej o 15.20,
l Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka,
l W budynku szkoły znajdują się dwie biblioteki: szkolna i pedagogiczna, z których uczniowie mogą 

korzystać.

Wewnątrzszkolne Programy Pomocowe dla Uczniów:
- Program Tutoring, który polega na szczególnej opiece nad uczniem uzdolnionym, mającym problemy 
z adaptacją w nowej szkole lub chcącym rozwijać pasje artystyczne, sportowe. Do tej pory z programu 
skorzystało 2 uczniów,

- Zindywidualizowany Tok Nauczania oraz Carte Blanche dla uczniów będących w trudnej sytuacji 
zdrowotnej lub przygotowujących się do konkursów lub olimpiad przedmiotowych.

Projekty i programy polskie i unijne:
ź  Lean lider, 
ź udział w programie Erasmus+,
ź Szkoła Kompetencji Przyszłości,
ź Projekty na platformie e-Twinnig.
Akcje szkolne: 
ź debaty panelowe,
ź  festiwal  filmów profilaktycznych, 
ź  koncerty i akcje charytatywne, 
ź  Nerd Night, 
ź  Święto Patrona Szkoły, 
ź  Lubimy pomagać, 
ź  Europejski Dzień Języków Obcych, itp.

Sport w szkole:  
w ramach  godzin lekcyjnych wychowania fizycznego m.in. zajęcia:
ź  fitness,
ź  taneczne,
ź  na siłowni, 
ź  nordic walking.

Bezpieczeństwo w szkole:  
ź obok szatni ogólnodostępnej - indywidualne szafki,
ź identyfikatory,
ź monitoring.

Obcowanie z kulturą:  
ź wyjazdy do teatru, 
ź filharmonii, 
ź udział w wystawach malarskich.

Nie tylko nauka:
ź wyjazdy integracyjne, 
ź słodkie dni tygodnia (np. ciasta, gofry, smoothie),
ź wycieczki klasowe,
ź studniówki.


