






Oferta edukacyjna na rok szk. 2022/2023

klasa

przedmioty 
w zakresie 

rozszerzonym

Pierwszy
j. obcy

Drugi język obcy do 
wyboru z podanych:

uwagi

I A
biologia

chemia
j. angielski

j. niemiecki /

j. włoski

I B

matematyka

fizyka

informatyka

j. angielski
j. niemiecki /

j. włoski

I C

geografia

j. angielski

j. niemiecki

j. angielski j. niemiecki 
klasa z oddziałem 

sportowym – pływanie

I D

j. Polski

historia

j. angielski

j. angielski
j. niemiecki /

j. włoski



Pływanie 
na w-f



Działalność Grupy Medycznej 
w ramach edukacji 
dla bezpieczeństwa



Współpraca z Politechniką Warszawską



Pokazy fizyczne UMCS



Zespołowy Konkurs    
Matematyczny oraz SUDOKU



Szkoła Dialogu, grupa filmowa Projekty językowe w I LO



Spotkania 
z poezją…



Laureaci konkursu regionalnego, 
wykład przedstawiciela
Policji 



Wizyta w parlamencie RP, spotkanie z 
dyplomatami z USA, warsztaty 
o prawach człowieka



Laureatka Konkursu Wiedzy 
Neurobiologicznej                                    Radna Młodzieżowego Sejmiku

Województwa Mazowieckiego



Uczennica w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli 
z posłem Z. Kuźmiukiem

Uczniowie w NIK i Sejmie RP



Licealiści w Parlamencie Europejskim 
w Brukseli

z Jerzym Buzkiem – byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego



Porozumienie o współpracy naukowej  z 
Politechniką Warszawską

pozwala na wsparcie w nauczaniu  matematyki, fizyki, chemii i biologii 
przez:
 korzystanie z laboratoriów dydaktycznych PW
 organizowanie pokazów lekcyjnych, wykładów i szkoleń dla uczniów w 

budynku PW
 wspólne opracowywanie materiałów dydaktycznych
 zajęcia dla uczniów w szkole prowadzone przez pracowników 

naukowych.

Współpraca ma na celu lepsze przygotowanie uczniów do studiowania 
na uczelniach technicznych oraz pomoc w rozwijaniu talentów.



Porozumienie o współpracy naukowej z Wyższą Szkołą 
Rehabilitacji w Warszawie

daje możliwości zajęć dla uczniów w zakresie:
- ratownictwa medycznego
- fizjoterapii
- dietetyki
- psychologii
- warsztatów z pierwszej pomocy, dietetyki, fizjoterapii,     
masażu, psychologii i promocji zdrowego stylu życia;
- przeprowadzania wykładów gościnnych w szkole;
- uczestnictwa młodzieży w wykładach i ćwiczeniach na uczelni.

Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie będzie 
organizować szkolenia dla uczniów na terenie uczelni, a także w naszej 
szkole, zakończone uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji i zaświadczeń.



Porozumienie o współpracy naukowej z 
Akademią Handlową Nauk Stosowanych 

w Radomiu

wspiera zdobywanie umiejętności i wiedzy przez:
 wspólne organizowanie konkursów i badań naukowych
 korzystanie z laboratoriów i pracowni Akademii
 doradztwo naukowe i metodyczne
 udział uczniów w zajęciach Akademii, seminariach

i lekcjach pokazowych
 udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez

wykładowców Akademii w szkole.



Wyniki matury w I LO:
2013r. – zdawalność 99%
2014r. – zdawalność 99%
2015r. – zdawalność 100%
2016r. – zdawalność 97%
2017r. - zdawalność 99%
2018r. - zdawalność 100%
2019r. - zdawalność 100%
2021r. - zdawalność 100%
Według danych OKE wyniki z przedmiotów w naszej szkole należą do
najwyższych w powiecie kozienickim. Maturzyści uzyskują z j. polskiego,
matematyki, j. angielskiego, geografii, biologii, chemii, informatyki
najwyższe wyniki w naszym powiecie.
Także w przypadku wielu przedmiotów na poziomie rozszerzonym
wyniki są najwyższe w powiecie (j. polski,
j. angielski, j. niemiecki, biologia, chemia, historia). Jest to sukces
nauczycieli i uczniów, tym bardziej, że od kilku lat wyniki maturalne w I
LO mają tendencję wzrostową.



Nasi stypendyści



Nasi znani absolwenci: 
Andrzej Bienias                                       Bartosz Sak 



Nasi znani absolwenci:     Kinga Zawodnik       

Katarzyna Maciąg
Radosław Mazur



Laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym; Laureatka Olimpiady
Wiedzy o Mediach



Laureat Olimpiady
Wiedzy Historycznej

Festiwal szkolny
SanLOremo



SanLOremo



Uroczystości szkolne, święta narodowe

11 Listopada,
Bieg Niepodległości



Projekt: „Kobieto! Puchu marny… Czy 
aby na pewno?



Zajęcia wychowania fizycznego



Obiekty 
sportowe



Festyn Ekologiczny



Szkolny  wolontariat



Nasze atuty:
 współpraca naukowa z Politechniką Warszawską, Akademią 

Handlową w Radomiu i Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie
 zajęcia z pracownikami naukowymi UMCS
 różnorodne zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb uczniów
 profesjonalne pracownie: fizyczna, językowa, komputerowa
 tablice interaktywne
 w każdej sali lekcyjnej stanowisko komputerowe, projektor, ekran
 zaplecze sportowe – sala gimnastyczna, siłownia, boisko  

wielofunkcyjne
 rzecznik praw ucznia, pedagog, psycholog, pielęgniarka
 szkolna grupa ratownictwa medycznego



Kryteria przyjęć:
Uczniowie będą przyjmowani według kryterium punktowego
uwzględniającego:
• wyniki egzaminu w ostatniej klasie szkoły podstawowej,
• oceny na świadectwie końcowym oraz inne osiągnięcia kandydata.

Punktacja ocen na świadectwie końcowym:
Przy wyliczaniu punktów będą uwzględniane: oceny na świadectwie
końcowym z języka polskiego i matematyki oraz oceny z dwóch
najwyżej ocenionych przedmiotów, a także szczególne osiągnięcia,
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, aktywność społeczna.
Sposób przeliczania na punkty ocen z powyższych zajęć edukacyjnych
jest następujący:

18 punktów – celujący
17 punktów – bardzo dobry
14 punktów – dobry
8 punktów – dostateczny
2 punkty – dopuszczający



Kandydat może dodatkowo otrzymać:

10 punktów – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego w zawodach wiedzy o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty oraz dwa lub więcej
tytuły finalisty konkursu przedmiotowego w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty;

7 punktów – tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w
zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty oraz dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty;

5 punktów – tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w
zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty oraz dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty;

3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o
zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty;



4 punkty – za osiągnięcia sportowe lub artystyczne o zasięgu
międzynarodowym, 3 punkty - na szczeblu krajowym, 2 punkty - na szczeblu
wojewódzkim, 1 punkt - na szczeblu powiatowym;

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie
ukończenia SP, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7 punktów – za świadectwo z wyróżnieniem;
3 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w
formie wolontariatu;

Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z języka polskiego
i matematyki mnoży się przez 0,35 oraz wynik przedstawiony w procentach z
języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
Minimalna liczba wymaganych punktów do liceum wynosi 100, jednak
Komisja Rekrutacyjna może zdecydować inaczej w indywidualnych
przypadkach.



Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych
na rok szkolny  2022/2023

• od 16 maja do 20 czerwca 2022r. kandydaci do klas pierwszych
składają wniosek o przyjęcie do szkoły – wniosek do pobrania
w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej

www.lo-kozienice.edu.pl
• od 24 czerwca do 13 lipca 2022r. kandydaci dostarczają

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

• 20 lipca 2022r. szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy
kandydatów zakwalifikowanych do pierwszych klas,

• od 21 lipca do 27 lipca 2022r. kandydaci zakwalifikowani
potwierdzają wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów
dokumentów,

• 28 lipca 2022r. szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy
kandydatów przyjętych do szkoły,

• od 1 sierpnia do 19 sierpnia 2022r. – rekrutacja uzupełniająca.



INTERNAT

Jest możliwość zamieszkania w internacie
(w pobliżu ośrodka wypoczynkowego KCRiS).

Internat znajduje się w niedalekiej
odległości od naszego liceum.



http://www.lo-kozienice.edu.pl

http://www.lo-kozienice.edu.pl/

	   NASZA SZKOŁA MA 100 LAT
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	������� ���������Oferta edukacyjna na rok szk. 2022/2023
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Spotkania �z poezją…
	Laureaci konkursu regionalnego, �wykład przedstawiciela�Policji 
	Wizyta w parlamencie RP, spotkanie z dyplomatami z USA, warsztaty �o prawach człowieka
	 ��������Laureatka Konkursu Wiedzy �Neurobiologicznej                                    Radna Młodzieżowego Sejmiku�                                                                      Województwa Mazowieckiego
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Porozumienie o współpracy naukowej  z Politechniką Warszawską
	Slide Number 18
	Porozumienie o współpracy naukowej z Akademią Handlową Nauk Stosowanych �w Radomiu
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Nasi znani absolwenci: �Andrzej Bienias                                       Bartosz Sak 
	���Nasi znani absolwenci:     Kinga Zawodnik       ��Katarzyna Maciąg�Radosław Mazur�
	Slide Number 24
	 Laureat Olimpiady� Wiedzy Historycznej���� Festiwal szkolny� SanLOremo�� 
	SanLOremo
	Uroczystości szkolne, święta narodowe��                                         11 Listopada,�                                                                     Bieg Niepodległości��
	Projekt: „Kobieto! Puchu marny… Czy aby na pewno?
	Zajęcia wychowania fizycznego
	Obiekty �sportowe
	Festyn Ekologiczny
	Slide Number 32
	Nasze atuty:
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	INTERNAT
	Slide Number 39

