
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Armii Krajowej w Miliczu



HISTORIA SZKOŁY



I Liceum Ogólnokształcące mieści się w pięknym  i przestronnym budynku powstałym w 1929 roku według 
projektu znanego berlińskiego architekta Hansa Spitznera.  Szkoła naucza od 1945 r.  

LO ukończyło już ponad 6 tysięcy absolwentów. 

Wielu z nich osiągnęło znaczące sukcesy i piastuje ważne stanowiska, zarówno w kraju, jak i za granicą.



PATRON SZKOŁY



Armia Krajowa jest symbolem walki o wolną i niepodległą Polskę. 

Jej tragiczna i wspaniała historia nie może pójść w zapomnienie. 

Społeczność I LO pielęgnuje pamięć o Bohaterach Armii Krajowej. 

Jesteśmy dumni z zaszczytnego imienia jakie nosi nasza szkoła.

Tablica pamiątkowa i sztandar, przekazany nam przez Światowy Związek 

Żołnierzy AK okręg Milicz, na co dzień przypominają o naszych Bohaterach.



OFERTA SZKOŁY



W klasie pierwszej 
uczniowie mają

jednakową siatkę godzin 
i dopiero w klasie drugiej 

realizują nauczanie 
przedmiotów w zakresie 

rozszerzonym. 

Uczniowie składając 
podanie, deklarują, który 
przedmiot - historia, czy 

jeden z przedmiotów 
przyrodniczych (biologia, 

chemia, fizyka, 
geografia) będą

rozszerzać od klasy 
drugiej. 

Wybór pozostałych 
dwóch przedmiotów 

realizowanych w zakresie 
rozszerzonym nastąpi po 

I semestrze klasy 
pierwszej.

Po klasie pierwszej  uczniowie 
będą rozszerzać wybrane 

przez siebie trzy przedmioty 
spośród następujących do 

wyboru:

• Język polski

• Język obcy 

• Matematyka

• Fizyka

• Biologia

• Chemia

• Historia

• Wiedza o społeczeństwie

• Geografia

• Informatyka 

Zapewniamy 
możliwość nauki 
dwóch języków 
obcych, spośród 
proponowanych: 

• angielskiego

• francuskiego

• niemieckiego

• rosyjskiego



BAZA DYDAKTYCZNA 
SZKOŁY



Szkoła dysponuje 2 pracowniami 
informatycznymi, 3 tablicami interaktywnymi 

w salach lekcyjnych, wieloma projektorami 
multimedialnymi.

Każdy nauczyciel dysponuje laptopem, w szkole 
dostępny jest bezprzewodowy internet.

Mamy nowocześnie wyposażoną  aulę, świetlicę 
szkolną, sale konferencyjne oraz  Bibliotekę 

Pedagogiczną, która wraz z biblioteką szkolną 
posiada największy księgozbiór (w tym również 

podręczniki akademickie) wśród milickich 
szkół.

Dysponujemy również „Orlikiem” oraz halą 
sportową.



Zapewniamy stały dostęp do  
dziennika elektronicznego.

Monitorujemy frekwencję 
uczniów również za pomocą 

zeszytu ucznia.

Systematycznie poprawiamy 
bazę szkoły.

Nauczyciele prowadzą 
konsultacje, w czasie których 

uczniowie mogą nie tylko 
poprawić oceny, ale również 

uzupełnić swą wiedzę.



Nasi nauczyciele to bardzo ambitna, dobrze wykształcona kadra, która 
inspiruje młodych ludzi do poznawania jeszcze nieodkrytych tajników 

wiedzy.  

Nauczyciel z pasją, umiejący dostrzegać potencjał swojego ucznia a zarazem 
wrażliwy i nieobojętny na problemy młodzieży - to nas wyróżnia. 

W naszej szkole nauka przeplata się z zabawą na wysokim poziomie a 
rozwój intelektualny idzie w parze ze sprawnością fizyczną. 

Nasi nauczyciele to mistrzowie wielu dziedzin a jednocześnie przyjaciele i 
partnerzy swoich uczniów.



STYPENDIA

Co roku najzdolniejsi absolwenci 
otrzymują stypendia: fundowane 
przez Radę Rodziców Absolwent 
Roku, Stypendium im. Łucji 
Skibińskiej – 1000 $. 

Nasi uczniowie otrzymują także 
Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów.

Wielu  uczniów otrzymuje 
stypendium Powiatowe, stypendia 
Urzędu Marszałkowskiego, 
Fundacji im. M. Dudy.



MATURA
priorytetowym celem 

nauczania w I LO jest 
przygotowanie uczniów do 
egzaminu maturalnego

w klasie drugiej i  trzeciej 
każdy uczeń wybiera 
dowolne 3 przedmioty

nauczyciele I LO prowadzą 
wiele zajęć pozalekcyjnych, 
ukierunkowanych na 
egzamin maturalny

o trafności wybranych 
rozwiązań świadczy wysoka 
zdawalność egzaminu 
maturalnego 



PO MATURZE
Po zdanym egzaminie 

maturalnym wielu naszych 
absolwentów kontynuuje 
naukę, zdobywając nowe, 
wspaniałe umiejętności. 

Ok. 80% absolwentów 
liceum studiuje na różnych 
uczelniach.

Ponad 50% z nich studiuje 
w systemie dziennym, 
pozostali zaocznie.

Na uczelniach państwowych 
studiuje blisko 70% 
absolwentów, inni na 
uczelniach niepaństwowych.



ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, 

ZAINETESOWANIA, 

PASJE,

TALENTY



• „Mam haka na raka”

• Akademia Dyplomacji

• Klasa Akademicka

• Patrio Cafe

• Projekt AIESEC

• Szkoła demokracji

• Dzień Języków Obcych

• Wymiana ze Springe



PROJEKT FILMOWY

ALLA FINE aż do końca



W naszej szkole aktywnie działa Rada Szkoły 

i  Rada Rodziców, będące inspiratorami wielu przedsięwzięć.



Samorząd Uczniowski i Rada Samorządu 





Od roku 1995 I LO prowadzi wymianę uczniowską z Otto Hahn Gimnasium

w Springe, w ramach której organizowany jest tygodniowy wyjazd do Niemiec, 
połączony z praktyczną nauką języka niemieckiego  i ze zwiedzaniem.



Od 2003 r. szkołę odwiedzają
studenci z różnych części świata  

w ramach projektu AIESEC, 

by propagować kulturę swoich 
ojczyzn i doskonalić języki obce. 



Działalność charytatywna

Uczniowie i nauczyciele I Liceum 
aktywnie uczestniczą w wielu akcjach 
charytatywnych i społecznych:

 WOŚP

 honorowe krwiodawstwo,

 akcje charytatywne dla 
potrzebujących uczniów,

 pomoc dzieciom chorym na 
nowotwory, 

 wizyty w DPS

 pomoc dzieciom z SOS-W

 "Szlachetna Paczka„

 współpraca z DKMS

 akcja „Mam haka na raka”, 

 szkolenia i kursy udzielania pierwszej 
pomocy poszkodowanym.



SPORT





Dzieje się również wiele innych ciekawych rzeczy: akcja „Młodzi 
głosują”, wystawy, koncerty, imprezy, wycieczki krajoznawcze, 
wyjazdy do teatru, kina i opery, Radia i TV, spływy kajakowe, 

wyjazdy na narty i inne…



STUDNIÓWKA 

2017



Apele okolicznościowe, święta państwowe i lokalne uroczystości



Uroczystości, akcje i imprezy szkolne



Wycieczki klasowe i szkolne



KOŁO 
TEATRALNE



KONKURSY



ZASADY REKRUTACJI



Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów:

Wyniki egzaminu 

gimnazjalnego 

– max 100 pkt 

Oceny z zajęć 

edukacyjnych 

wymienionych na 

świadectwie ukończenia 

gimnazjum wyrażone w 

stopniu (max 72 pkt):

Dodatkowe 

punkty  

(max 28) za:

Wynik egzaminu wyrażony w 

procentach z:

• języka polskiego,

• historii i wiedzy o 

społeczeństwie,

• matematyki,

• przedmiotów przyrodniczych

• języka obcego nowożytnego 

na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2

• celujący – 18 punktów; 

• bardzo dobry – 17 punktów; 

• dobry – 14 punktów; 

• dostateczny – 8 punktów; 

• dopuszczający – 2 punkty

Punkty naliczane są z:

• języka polskiego

• matematyki

• języka obcego kontynuowanego 

• historii lub przedmiotu 

przyrodniczego (biologia, chemia, 

fizyka, geografia – przedmiot 

wskazany na podaniu jako 

rozszerzany od klasy II) 

• za świadectwo ukończenia 

gimnazjum z wyróżnieniem 

przyznaje się 7 punktów.

• za osiągnięcia ucznia wymienione 

na świadectwie ukończenia 

gimnazjum – max 18 punktów.

• za osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na 

rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie 

wolontariatu przyznaje się 3 

punkty



1. Podanie o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem jednego przedmiotu rozszerzonego – od 1 
czerwca do 21 czerwca 2017 roku. 

2.  W terminie od 23 do 27 czerwca 2017 r. do podania o przyjęcia do szkoły  należy dołączyć :

• kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,

• dwie fotografie,

• kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych uznanych przez Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe, 

• opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię 
specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi.



Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do I Liceum nastąpi nie 
później niż 30 czerwca 2017 roku. 

Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów przyjętych do szkoły są 
obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w I Liceum najpóźniej 
do godziny 10:00 4 lipca 2017 r., przedkładając oryginały 
świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. 

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych nastąpi najpóźniej 19 lipca 
2017 r. o godzinie  13:00.



www.lo1milicz.pl


