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Nasza „Jedynka” to:
- najstarsza szkoła na Pomorzu Zachodnim, zlokalizowana
w pięknym neoromańskim budynku,
- szkoła z tradycjami lokująca się w czołówce szczecińskich
liceów,
- dobra baza dydaktyczna z dwiema pracowniami
komputerowymi, wspaniale wyposażoną biblioteką, salą
gimnastyczną, siłownią, basenem i piękną aulą,
- szkoła mogąca poszczycić się wspaniałymi absolwentami,
którzy zajmowali i zajmują znamienite miejsca w życiu
społecznym, naukowym i kulturalnym naszego kraju,
- szkoła oferująca uczniom możliwość rozwijania
zainteresowań w różnych kołach przedmiotowych
i zajęciach pozalekcyjnych,
- miejsce gwarantujące nie tylko świetne przygotowanie do
matury (100% zdawalność), ale również wspaniałą
atmosferę nauki,
- szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom i rodzicom,
należąca do sieci szkół przyjaznych, wyróżniona tytułem
„Szkoły z klasą” , Zachodniopomorskim Znakiem Jakości
i certyfikatem „Fair play”.

W I Liceum Ogólnokształcącym możesz wybrać się do jednej z
następujących klas:
klasa
matematyczno
informatyczno
–
ekonomiczna
- rozszerzony materiał z matematyki oraz treści z zakresu ekonomii, matematyki
gospodarczej i informatyki,
- wiodącą metodą nauczania jest metoda projektów,
- udział uczniów w licznych konkursach i olimpiadach.
klasa dziennikarsko - prawnicza
-

rozszerzone treści nauczania z zakresu języka polskiego, historii
i
WOS-u,
udział uczniów w przeglądach filmów dokumentalnych DAF w Miejskim
Ośrodku Kultury w Szczecinie-Dąbiu,
współpraca z Sądem Rejonowym i Apelacyjnym w Szczecinie,
wycieczki edukacyjne do Berlina i Poczdamu, lekcje muzealne,
lekcje warsztatowe ze studentami prawa US - „Prawo na co dzień”.
klasa europejsko – lingwistyczna
- 6 godzin języka angielskiego i 3 godziny języka niemieckiego tygodniowo,

-

możliwość nauki trzeciego języka nowożytnego w ramach zajęć
pozalekcyjnych,
udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych i w wyjazdach
edukacyjnych do Wielkiej Brytanii i Brukseli.

klasa medyczno - ekologiczna
- rozszerzone treści nauczania z biologii, chemii i fizyki,
-

udział uczniów w ćwiczeniach, zajęciach terenowych i warsztatach
ekologicznych,
współpraca z Akademią Rolniczą w Szczecinie,
realizacja treści nauczania pod kątem przygotowania do studiów na
kierunkach: medycyna, psychologia, biologia, chemia, wychowanie fizyczne
czy weterynaria.

klasa lingwistyczno-psychologiczna
- 5 godzin języka niemieckiego tygodniowo oraz elementy biologii w języku
niemieckim
- uczestnictwo uczniów w programach wymiany ze szkołami niemieckimi, w
projektach międzynarodowych oraz w seminariach i konferencjach poświęconych
Unii Europejskiej w kraju i za granicą,
- wycieczki edukacyjne do Berlina i innych miast Niemiec.

W naszym liceum nie tylko uczymy się, ale potrafimy się również świetnie
bawić na licznych imprezach, takich jak np.:
„Otrzęsiny”,„Belferiada”, Dzień Sportu czy „Połowinki”.
Organizujemy koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, imprezy
sportowe, akcje charytatywne, a także wspólne wyjścia na seanse
filmowe, sztuki teatralne i inne imprezy kulturalne. Niezapomnianym
przeżyciem dla naszych „Pierwszaków”
jest corocznie organizowany
wyjazd integracyjny nad polskie morze. Świetnie bawimy się również na
wycieczkach klasowych i wyjazdach edukacyjnych.
W naszej szkole działają liczne koła przedmiotowe i kółka zainteresowań,
m.in. muzyczne i teatralne, a także liczne sekcje sportowe.
Wydajemy szkolny kwartalnik „Nowinki z Jedynki”, w którym każdy może
wykazać się swoimi dziennikarskimi uzdolnieniami.
Jesteśmy organizatorem konkursu „Szczecin i region w słowie i obrazie”, a
także możemy się pochwalić licznymi sukcesami naukowymi i sportowymi
naszych uczniów.
Przygotowujemy i uczestniczymy w międzynarodowych wymianach
młodzieży oraz w projektach
współorganizowanych z naszą szkołą
partnerską Gymnasium Carolinum z Neustrelitz (Niemcy).
Podpisaliśmy również umowę partnerską z Wyższą Szkołą Integracji
Europejskiej w Szczecinie.
Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji na temat „Jedynki” odwiedź naszą
stronę internetową www.lo1.szczecin.pl

