Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego w Zielonej
Górze od wielu lat jest zaliczane do najlepszych

szkół w kraju. Od 1990 roku I LO należy do ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych skupiającego
jedynie 30 szkół w Polsce. Do TST mogą należeć
szkoły, które osiągają wysokie wyniki nauczania, mają
sukcesy w olimpiadach konkursach przedmiotowych
oraz wdrażają innowacje pedagogiczne.
Absolwenci I LO wybierają renomowane uczelnie
w kraju i za granicą.
Szkoła położona jest w najpiękniejszym parku
Zielonej Góry na Wzgórzach Piastowskich.
I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego
powstałoz połączenia dwóch szkół licealnych znajdujących się na ulicy Szopena i ulicy Piastowskiej.
W obecnym budynku mieści się od roku 1968.
Szkoła uruchamia koła zainteresowań zgodnie z potrzebami uczniów.
Prowadzimy liczne zajęcia sportowe.

Misja

Jesteśmy szkołą zaliczaną do najlepszych w Polsce.
Nasi absolwenci odnoszą znaczące sukcesy i pełnią
odpowiedzialne role w społeczeństwie.
Dbamy o przestrzeganie tradycyjnego systemu
wartości z jednoczesnym uwzględnieniem osiągnięć
współczesnej nauki i dydaktyki.
Za szczególnie ważne uznajemy postawy
charakteryzujące się:
miłością, prawdą i odpowiedzialnością. Wyróżnia nas
otwartość na potrzeby ucznia. Naszym celem jest
wszechstronny rozwój jego osobowości
i zainteresowań. Wspieramy kreatywność i twórcze
podejście do obowiązków. Wdrażamy młodych ludzi do wypełniania powinności obywatela w demokratycznym społeczeństwie jednoczącej się Europy.
Zachęcamy uczniów do samodzielności, samorządności i odpowiedzialnego kierowania
własnym losem oraz otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

Drodzy Kandydaci!
Zastanawiam się, co może powiedzieć dyrektor szkoły do przyszłych
uczniów w dobie kryzysu słowa, w świecie szybkich, jednorazowych
i łatwych w użyciu prawd.
Jak przekonać młodych ludzi, że aby nie zagubić istoty naszej obecności
w świecie i życiu, trzeba świadomie wybierać. Także wtedy, gdy ma
się dopiero piętnaście, szesnaście lat.
Często od tego wyboru zależy nasza przyszłość, a także realizacja marzeń
o szczęśliwym życiu!
Proszę więc Was, nie przegapcie tego momentu! Przyjmijcie życzliwe
sugestie rodziców, znajomych, ale pamiętajcie, że to Wy decydujecie,
którą szkołę wybierzecie. Choć I LO wybierają z reguły prymusi,
zapewniam, że nie chodzi tylko o to, by zbierać dobre stopnie.
Nam zależy na wiedzy, pasji, rozwoju osobowości. Trzeba stawiać
sobie wysokie wymagania, zawsze jednak uczyć się przede wszystkim
tego, co będzie przydatne w życiu. Nie zapominajcie, że drogą do
sukcesu jest odkrycie siebie, swoich pasji, potrzeb oraz zaangażowanie,
entuzjazm, współpraca z innymi ludźmi.
Chciałabym, żeby I LO wybierali młodzi ludzie otwarci na innego
człowieka, rozumiejący, że otaczający nas świat powstaje przy wspólnym
udziale i nosi ślad naszych uczuć, działań, przekonań.
Jeszcze raz powtórzę, nie zbieranie stopni, ale praca,
działanie, myślenie to droga do prawdziwej
wiedzy! Ten trud się opłaci,
bo prawdziwy sukces to przecież
zadowolenie z życia. Wybierzcie więc
szkołę, która pomoże Wam to osiągnąć!
Nie kierujcie się mitami i półprawdami.
Sami sprawdźcie!
Ja wiem, że I LO w Zielonej Górze,
każdemu, kto świadomie wybiera, daje
pełną możliwość realizacji przyszłych
planów życiowych.
Życzę Wam powodzenia na egzaminach gimnazjalnych i trafnych
wyborów!
Ewa Habich - dyrektor I LO

Wizja

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
w Zielonej Górze istnieje po to, by jego uczniowie zdobywali
kompetencje pozwalające na kontynuowanie wszechstronnego
rozwoju w sferze: moralnej, intelektualnej, duchowej,
społecznej i zdrowotnej.
Pragniemy, aby nasi absolwenci byli ludźmi szczęśliwymi
i otwartymi na potrzeby innych.
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Obozy integracyjne
nad morzem
i obozy olimpijskie

Od wielu lat nagrody
Prezydenta Miasta
za najlepsze wyniki
z egzaminów maturalnych
w Zielonej Górze

Bogata oferta
zajęć pozalekcyjnych:
- rozwijających
- wspomagających
- sportowych
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Szkolne Centrum Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej
miejsce rozwoju osobistego
uczniów

Aktywnie działający
Samorząd Uczniowski

SZKOŁA OTWARTA
NA POTRZEBY UCZNIÓW

Możliwość kształtowania przez ucznia
własnej ścieżki edukacyjnej - nauka
przedmiotów rozszerzonych
w zespołach międzyklasowych

Ciekawe imprezy szkolne,
m.in. :
Autunalia
Noc filmowa
Swimming Mee�ng
Szkolna liga piłki nożnej,
siatkowej, koszykowej
Debaty

Nauka języków
obcych
w systemie
lektoratowym
w zależności
od stopnia
zaawansowania
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Komunikat dla kandydatów do klas pierwszych
Wykaz klas:
Klasa I E
(„Menadżersko-ekonomiczna”)

Klasa I A, I B
(„Pitagorejskie”)
Klasy przygotowują przede wszystkim do studiów na kierunkach ścisłych,
politechnicznych, technicznych, architekturze, ekonomii.
Przedmioty do punktowania: matematyka, fizyka, j. obcy
Języki obce

Przedmioty rozszerzone

• 2 języki do wyboru spośród:
j. angielski, j. niemiecki, j. francuski
(pierwszy język - kontynuacja
z gimnazjum;
nauka języków w formie lektoratów
w zespołach międzyklasowych
wg stopnia zaawansowania)

• pierwszy język obcy od klasy I
• 2 wybrane przez ucznia przedmioty spośród:
geografia, historia, biologia, chemia, fizyka*,
j. polski, matematyka,WOS, informatyka, historia
sztuki, historia muzyki, filozofia, łacina i kultura
antyczna, II-gi język obcy. Nauka wybranych przedmiotów odbywa się w systemie poszerzonym
w grupach międzyklasowych od klasy II.
* jeden z wyróżnionych uczeń wybiera obowiązkowo

Klasa przygotowuje do studiowania na kierunkach ekonomiczych
Przedmioty do punktowania: matematyka, geografia, j. obcy
Języki obce

Przedmioty rozszerzone

• 2 języki do wyboru spośród:
j. angielski, j. niemiecki, j. francuski
(pierwszy język - kontynuacja
z gimnazjum;
nauka języków w formie lektoratów
w zespołach międzyklasowych
wg stopnia zaawansowania)

• pierwszy język obcy od klasy I
• 2 wybrane przez ucznia przedmioty spośród:
geografia, historia, biologia, chemia, fizyka*,
j. polski, matematyka, WOS, informatyka, historia
sztuki, historia muzyki, filozofia, łacina i kultura
antyczna, II-gi język obcy. Nauka wybranych przedmiotów odbywa się w systemie poszerzonym
w grupach międzyklasowych od klasy II.
* jeden z wyróżnionych uczeń wybiera obowiązkowo
Uwagi

Uwagi
Dodatkowo dla chętnych:
1. Seminaria z rozwiązywania zadań z matematyki i fizyki.

Dodatkowo dla chętnych:
1. Warsztaty ekonomiczne
2. Warsztaty przedsiębiorczości

Klasa I C, ID
(„Medyczno-przyrodnicze”)

Klasa I F
(„Prawniczo - dziennikarska”)

Klasy przygotowują głównie do studiowania: medycyny, biotechnologii,
kierunków przyrodniczych, weterynarii.

Klasa przygotowuje do studiowania kierunków humanistycznych, filologicznych, prawa,
politologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki.

Przedmioty do punktowania: biologia, matematyka, j. obcy

Przedmioty do punktowania: historia, matematyka, j. obcy

Języki obce
• 2 języki do wyboru spośród:
j. angielski, j. niemiecki, j. francuski
(pierwszy język - kontynuacja
z gimnazjum;
nauka języków w formie lektoratów
w zespołach międzyklasowych
wg stopnia zaawansowania)

Przedmioty rozszerzone
• pierwszy język obcy od klasy I
• 2 wybrane przez ucznia przedmioty spośród:
geografia, historia, biologia, chemia, fizyka*,
j. polski, matematyka, WOS, informatyka, historia
sztuki, historia muzyki, filozofia, łacina i kultura
antyczna, II-gi język obcy. Nauka wybranych przedmiotów odbywa się w systemie poszerzonym
w grupach międzyklasowych od klasy II.
* jeden z wyróżnionych uczeń wybiera obowiązkowo

Przedmioty rozszerzone

Języki obce
• 2 języki do wyboru spośród:
j. angielski, j. niemiecki, j. francuski
(pierwszy język - kontynuacja
z gimnazjum;
nauka języków w formie lektoratów
w zespołach międzyklasowych
wg stopnia zaawansowania)

• pierwszy język obcy od klasy I
• 2 wybrane przez ucznia przedmioty spośród:
geografia, historia, biologia, chemia, fizyka*,
j. polski, matematyka, WOS, informatyka, historia
sztuki, historia muzyki, filozofia, warsztaty dziennikarskie, II-gi język obcy. Nauka wybranych przedmiotów odbywa się w systemie poszerzonym
w grupach międzyklasowych od klasy II.
* jeden z wyróżnionych uczeń wybiera obowiązkowo
Uwagi

Uwagi
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Dodatkowo dla chętnych:
1. Warsztaty biologiczno-chemiczno-fizyczne.
2. Dla uczniów chętnych laboratorium chemiczne

Dodatkowo dla chętnych:
1. Warsztaty prawnicze.
2. Dla uczniów chętnych język łaciński.
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I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego
65-508 Zielona Góra, ul. Kilińskiego 7
tel. 68 452 31 31, fax 68 452 31 32

www.jedynka.zgora.pl BIP: bip.jedynka.zgora.pl
e-mail: liceum@jedynka.zgora.pl
https://www.facebook.com/jedynka.zg

