
Dlaczego warto wybrać  
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki? 
 
Tradycja zobowiązuje. Nasze profile to Twój sukces – zaufaj nam. 
 
Oto  nasze atuty: 

 Szkoła należy do ścisłej czołówki w województwie podlaskim 
oraz jest jedną z najlepiej kształcących szkół w Polsce. 
Tradycyjnie zajmujemy bardzo wysokie miejsca w rankingu 
Perspektyw, posiadamy liczne wyróżnienia komitetów olimpiad przedmiotowych, a nasi 
uczniowie otrzymują różne  stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. 

 Wyniki egzaminu  maturalnego  naszych uczniów należą do najlepszych w województwie 
podlaskim. 

 Prowadzimy systematyczną i zróżnicowaną współpracę z Uniwersytetem Warszawskim, 
Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym z Gdańsku, SGH,  
Uniwersytetem Białostockim, Politechniką w Białymstoku i Wyższą Szkołą Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży – naukowcy prowadzą wykłady w naszej szkole oraz nasi 
uczniowie uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach w murach uczelni (m.in. na wydziałach 
biologii, chemii, fizyki i historii). 

 Zajęcia fakultatywne, dostosowane do potrzeb poszczególnych klas, są prowadzone  przez 
doświadczonych nauczycieli doskonale znających wymagania egzaminu maturalnego oraz 
przygotowujących uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych. 

 Indywidualne ścieżki edukacyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz indywidualna 
pomoc dla uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych. 

 Nauka języków obcych prowadzona jest w grupach poziomowych – dla uczniów 
zaawansowanych oraz niższej. 

 Bogata oferta dodatkowych  zajęć adresowanych do uczniów, którzy chcą rozszerzać 
i doskonalić swoje umiejętności  – sobotnia szkoła matematyczna,    obóz matematyczny, 
koła przedmiotowe (polonistyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka 
francuskiego, koła historyczne, geograficzne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, 
informatyczne  i inne). 
 Liczne koła kulturoznawcze i artystyczne – m.in.  Czarny Teatr „Maskarnia” i  koło filmowe. 
 Prężnie działające sekcje sportowe i turystyczne  – koło brydża sportowego, sekcje 
koszykówki, lekkoatletyki, siatkówki i piłki nożnej, koło strzeleckie, klub turystyki rowerowej 
i klub turystyki górskiej. 
-  Świetnie działający wolontariat szkolny. 

 Nauka w historycznym budynku o wyjątkowej atmosferze, w dobrze wyposażonych 
pracowniach i z doskonałym blokiem sportowym – dwie sale, siłownia, fitness i ścianka 
wspinaczkowa.  

 Biwaki i wyjazdy integracyjne organizowane pod koniec sierpnia dla uczniów klas 
pierwszych. Wszystko po to, aby już pierwszego dnia nauki w szkole uczniowie znali swój 
zespół klasowy i wiedzieli, z kim spędzą najbliższe cztery lata. 

 Szkoła zimowa -  tygodniowy wyjazd na obóz narciarski klas drugich, który łączy naukę jazdy 
na nartach  z lekcjami prowadzonymi w nieco innym otoczeniu. Szkoła posiada własny 
sprzęt narciarski i zajęcia prowadzone są przez naszych instruktorów. 

 Ciekawe imprezy i wydarzenia organizowane przez samych uczniów, którzy aktywnie kreują 
codzienne życie szkoły. 

        Szkoła to także ludzie i atmosfera, którą tworzą. Zajrzyj na nasz profil na facebook’u i 
zobacz  jacy jesteśmy: https://www.facebook.com/ilolomza   
 
 



Co uczniowie myślą o naszej szkole? 
 
  Jestem bardzo zadowolona z wyboru szkoły. Cieszę się, że nie posłuchałam błędnych opinii na temat 

naszego liceum, ponieważ w szkole panuje rodzinna atmosfera i wszyscy są dla siebie życzliwi oraz 

pomocni. Jak najbardziej polecam wybór ILO! 

 Dorota Cierpisz ,  kl.IA 

 

  Jeszcze kilka miesięcy temu zastanawiałam się, czy I Liceum to aby na pewno dobry wybór. Dzisiaj mogę 

śmiało stwierdzić, że nie mogłam podjąć lepszej decyzji! W naszej szkole panuje świetna atmosfera, co 

zdążyłam odczuć w ciągu zaledwie miesiąca nauki stacjonarnej. Podczas lekcji zdalnych nauczyciele są 

bardzo wyrozumiali, oferują nam pomoc oraz robią wszystko, abyśmy mogli pracować w jak najlepszych 

warunkach, pomimo tak trudnej sytuacji. I Liceum Ogólnokształcące to szkoła, którą serdecznie 

polecam! 

Kinga Dziemińska kl.IB 

 

  W naszej szkole jest bardzo przyjemnie. Nauczyciele, mimo że wymagający, są serdeczni i wkładają 

wiele pracy, by nas czegoś nauczyć. Ponadto w ciągu roku odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych. 

Moim ulubionym jest Tydzień Kultury Uczniowskiej, podczas którego w szkole panuje niesamowita 

atmosfera i mamy okazję wyrażać siebie na różnych płaszczyznach, np. poprzez pokazanie naszych 

talentów na koncercie charytatywnym „Aktywator”. Ta szkoła to zdecydowanie był dobry wybór! 

Paulina Kropiewnicka, kl. IIE 

 

  Bernatowicz nie taki straszny, jak go malują! Idąc do tej szkoły bałam się nadmiaru nauki i surowych 

nauczycieli. Teraz już wiem, że podjęłam najlepszą decyzję, jaką mogłam. Trafiłam do świetnej szkoły z 

wieloletnią tradycją i sympatycznymi oraz wyrozumiałymi nauczycielami. Jeżeli chcecie przeżyć 

niezapomniane chwile w liceum i dobrze zdać maturę, I LO jest idealne dla was.  

Natalia Bieniek, kl. IICP 

 

  Nie żałuję wyboru! Wielu próbowało mnie zniechęcić mówiąc o surowym ocenianiu i ogromie pracy. A 

na co trafiłem? Sympatyczna i przyjemna kadra, różne wydarzenia, jak Tydzień Kultury Uczniowskiej i 

Maraton Pisania Listów, szkoły zimowe i rajdy górskie. Do tego 400-letnia historia i tradycja. To miejsce 

idealne dla każdego ucznia! 

Jakub Rogiński, kl. IICG 

 

  W naszej szkole panuje bardzo miła atmosfera. Nauczyciele są wyrozumiali i zawsze skłonni do pomocy. 

W szkole możemy rozwijać nasze umiejętności na różnych płaszczyznach, ponieważ organizowane są 

kółka i zajęcia dodatkowe takie, jak Teatr Maskarnia czy Koło Brydżowe. Pomimo wielu obowiązków 

znajdujemy też czas na zabawę. Tadeuszki, Koncert Aktywator czy Wieczorek Poetycki to tylko niektóre z 

przykładów atrakcji mojego ulubionego tygodnia w roku, czyli TKU, na który czeka chyba każdy uczeń. 

Julia Kochanowska, kl. IIAP 



 

Klasy pierwsze w czteroletnim liceum w roku szkolnym 2021/2022 
 

 

 

                                      BIOLOGICZNO-MEDYCZNA 

                                        (planowane dwa oddziały) 

 

 

Program klas oparty na współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, 

Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Uniwersytetem Medycznym w Gdańsku,  SGGW, 

Politechniką Białostocką oraz  Uniwersytetem w Białymstoku (Wydział Biologiczno-

Chemiczny). 

 

Przedmioty 

rozszerzające: 

                          

 

biologia, chemia 

Opis klasy:  

Klasa dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, różnymi 

dziedzinami medycyny, ochroną zdrowia oraz innymi pokrewnymi 

dziedzinami wiedzy.  

 

Autorski program nauczania - biologia w medycynie 

opracowany specjalnie dla tego profilu. 

Od klasy drugiej możliwa jest realizacja programu - łacina 

w medycynie. 
 

Uczniowie są przygotowani do zdawania poziomu rozszerzonego 

z biologii i chemii. 

Uczniowie, którzy zdecydują się na rozszerzenie języka angielskiego 

od klasy drugiej będą przygotowani do zdawania tego przedmiotu 

na poziomie rozszerzonym. 
 

 

 

Najchętniej wybierane 

kierunki studiów 

absolwentów z tego 

profilu: 

 

wydział lekarski, stomatologia, fizjoterapia, kosmetologia,  

psychologia, analityka medyczna, farmacja, weterynaria, 

położnictwo, kosmetologia, dietetyka,  ratownictwo medyczne, 

elektroradiologia, zootechnika, audiologia 

34 absolwentów 2019/2020 podjęło studia na uniwersytetach 

medycznych, w tym 18 na wydziałach lekarskich. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

                                    KLASA  SPOŁECZNO–PRAWNA 

                                        (planowany jeden oddział) 

  

 

 

Klasa pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Przedmioty 

rozszerzone:  

                           

 

język angielski, język polski, historia 

 

do wyboru wiedza o społeczeństwie realizowana w grupie między- 

oddziałowej z uczniami  z klasy społeczno-ekonomicznej 

 

Opis klasy:  

W szkole prowadzone są zajęcia przez wykładowców Wydziału 

Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału  Historyczno-

Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. 

 

Uczniowie tej klasy podejmą współpracę z instytucjami 

kulturalnymi, prowadzone będą zajęcia z komunikacji 

interpersonalnej. 

Nauka w tej klasie przygotuje uczniów do aktywności społecznej, 

realizacji projektów i współpracy z różnymi instytucjami. 

Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymają zaświadczenie 

o działaniach w ramach wolontariatu i współpracy z instytucjami 

państwowymi. 

 

Klasa przygotowuje do zdawania poziomu rozszerzonego z języka 

angielskiego, języka polskiego, historii  lub wiedzy o 

społeczeństwie. 

 

 

 

Najchętniej wybierane 

kierunki studiów 

absolwentów z tego 

profilu: 

 

prawo, psychologia, dziennikarstwo,  studia językowe – anglistyka, 

polonistyka, sinologia, iberystka, filologia koreańska, filologia 

norweska, stosunki międzykulturowe, socjologia 

 

 Absolwenci rocznika 2019/2020 najchętniej wybierali studia 

filologiczne  (4), prawo (4), dziennikarstwo i komunikację 

społeczną (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     KLASA  MATEMATYCZNO-FIZYCZNA  

 

                    (planowane dwa oddziały) 

 

Przedmioty 

rozszerzające: 

 

 

matematyka, fizyka, język angielski  

 

opcjonalnie informatyka w zakresie rozszerzonym będzie 

realizowana od klasy drugiej 

 

Opis klasy:  

Klasy dla pasjonatów nauk ścisłych. Uczniowie tych klas 

uczestniczą w sobotniej szkole matematycznej, która prowadzona 

jest przez nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, 

Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Warszawskiego i 

Uniwersytetu w Białymstoku. 
Ciekawą propozycją są także zajęcia z fizyki prowadzone we 

współpracy z pracownikami Wydziału Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

 

Klasy realizują autorskie programy nauczania matematyki i 

fizyki opracowane przez doświadczonych nauczycieli naszej 

szkoły, którzy doskonale znają wymagania egzaminu 

maturalnego i od lat z wielkim sukcesem pomagają  

wychowankom spełniać ich marzenia o  studiach na najlepszych 

politechnikach i uniwersytetach technicznych. 

 

Uczniowie będą mogli wybrać zajęcia rozszerzające z fizyki, 

geografii lub informatyki z elementami robotyki. 
 

 

Uczniowie tej klasy są  przygotowani do zdawania poziomu 

rozszerzonego z matematyki, fizyki i języka angielskiego.  

 

 

 

Najchętniej wybierane 

kierunki studiów 

absolwentów z tego 

profilu: 

informatyka, elektronika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, 

budownictwo, transport, ekonomia, nanotechnologia,   grafika, 

matematyka i analiza danych, architektura, mechatronika 

 13 absolwentów 2019/2020 podjęło studia na politechnikach, w 

tym 8 na Politechnice Warszawskiej. Najchętniej wybieranymi 

kierunkami studiów były informatyka (6), inżynieria i analiza 

danych (2), elektrotechnika (2) i inżynieria zarządzania (2). 

 

                                   

 

 

 

 



 

                               KLASA  SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 

                                           (planowany jeden oddział) 

 

 

Klasa pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

 

Przedmioty 

rozszerzające: 

 

język angielski, geografia,  matematyka 

 

do wyboru wiedza o społeczeństwie realizowana w grupie 

międzyoddziałowej z uczniami z klasy społeczno-prawnej 

 

Opis klasy:  

Klasa dla osób przedsiębiorczych, zainteresowanych współczesnym 

światem, naukami ekonomicznymi oraz społecznymi. Uczniowie 

spo-eko wyjątkowo chętnie uczestniczą w olimpiadach 

przedmiotowych, na których zdobywają najwyższe laury. 

 

Klasa realizuje autorskie programy nauczania geografii i historii 

opracowane przez nauczycieli doskonale znających potrzeby 

tego profilu oraz mających wieloletnie doświadczenie w pracy z 

uczniami uczestniczącymi w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych. 

 
 

Klasa przygotowuje  do zdawania poziomu rozszerzonego z języka 

angielskiego, geografii i odpowiednio matematyki lub wiedzy o 

społeczeństwie. 
 

 

 

Najchętniej wybierane 

kierunki studiów 

absolwentów z tego 

profilu: 

prawo, zarządzanie, ekonomia, rachunkowość, finanse, psychologia, 

studia językowe i studia ekonomiczne w języku angielskim 

 

10 absolwentów 2019/2020 podjęło studia na kierunkach 

ekonomicznych, w tym 4  na SGH. Innym popularnym kierunkiem 

wśród absolwentów tej klasy okazało się  prawo  (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Co musisz wiedzieć o naszej propozycji  skierowanej do uczniów nowego, 

czteroletniego liceum: 

 

 

                                         Nauka języków obcych 
 

1.   Język angielski – kontynuacja 

                                  nauka w grupach poziomowych. 

 

2.   Język angielski będzie rozszerzony w klasach: matematyczno-fizycznej, społeczno-

ekonomicznej, społeczno-prawnej. 

 

3. Od klasy drugiej proponujemy rozszerzenie nauki języka angielskiego dla uczniów klas 

biologicznych, którzy planują zdawanie matury z tego języka na poziomie rozszerzonym – 

stworzona zostanie grupa miedzyklasowa. 
 

4.   Drugi język obcy do wyboru: język francuski, język niemiecki lub język rosyjski 

                                język niemiecki – kontynuacja 

                                język francuski i język rosyjski – grupy dla początkujących.  

 

 

Większy wybór zajęć fakultatywnych z przedmiotów na poziomie  rozszerzonym 
 

Oprócz zajęć fakultatywnych, przypisanych konkretnie do danego profilu, uczniowie klasy 

społeczno-prawnej i społeczno-ekonomicznej będą mogli tworzyć grupy międzyklasowe 

z historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. 

 

 

Tradycja zobowiązuje! 

Nasze profile to Twój sukces – zaufaj nam. 

 

 


