
I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Z ODDZIAŁAMI 
DWUJĘZYCZNYMI 

 IM. POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH W RYBNIKU 

Ty też dołącz do 
,POWSTAŃCÓW’! 



Co u nas znajdziesz? 
Klasy w “Powstańcach” 



KLASY 
HUMANISTYCZNE 

Pol-hist-wos-ang (dwujęzyczna) 
Pol-hist-geo-ang (dwujęzyczna) 

Pol-hist-ang 
 



Lubisz literaturę, historia to dla 
Ciebie nie problem lub 
interesuje Cię prawo? 

 

Klasa HUMANISTYCZNA 
to coś dla Ciebie! 

 



Częste wyjścia do kina, teatru, 
muzeum i szeroki wybór 

literatury w naszej bibliotece 
zaspokoją Twoją  

humanistyczną duszę. 
 



KLASY 
BIOLOGICZNE   

 
Biol-chem-mat-ang (dwujęzyczna) 

Biol-chem-ang 



Chcesz być lekarzem, 
weterynarzem albo pracować 
w laboratoriach medycznych? 

KLASA BIOLOGICZNA 
pomoże spełnić Twoje marzenia!  



Te klasy zapewnią Ci udział w licznych 
doświadczeniach biologicznych  

oraz chemicznych.  

Sporządzanie mydła, 
wytwarzanie estrów czy 
budowa ludzkiego ciała  

to dla nas łatwizna! 



KLASY 
MATEMATYCZNE 

Mat-fiz-inf-ang (dwujęzyczna) 
Mat-fiz-ang 
Mat-inf-ang 

 

 



Jesteś biegły w rachunkach 
bądź chciałbyś zostać  

w przyszłości wynalazcą lub 
informatykiem?  

KLASA 
MATEMATYCZNA 

Na pewno Cię  
nie zawiedzie!  



Doświadczenia fizyczne,  
konkursy matematyczne  
oraz częste i interesujące 
wykłady z profesorami to 

nie jedyne atrakcje  
tego kierunku! 



 

Co dzieje się  
poza salami lekcyjnymi  

w naszej szkole? 
 



Dni tematyczne, kiermasze ciast  
i słonych wypieków, Mikołajki, 
Wigilijki Międzynarodowe czy 

walentynki to specjalność 
Powstańców! 

Codzienność w naszej szkole to nie 
tylko lekcje i wkuwanie teorii. 

Aktywne uczestniczenie  
w życiu szkoły urozmaici Ci  

licealne lata! 





Dzień odpoczynku 
Osoby zaangażowane w dzień 
tematyczny są niepytane! 

Szerzysz dobro 
Tworzymy możliwość udziału w akcjach 
charytatywnych 

Dobrą zabawę! 
Przyjaznej atmosfery w szkole nigdy za 
wiele:) 

Co daje Ci udział w życiu szkoły? 

01. 

03. 

02. 



Wymiany lub wyjazdy 
międzynarodowe to coś,  

co kochają nasi uczniowie!  
Z nami doszlifujesz język  

i dowiesz się czegoś więcej  
na temat prawa międzynarodowego. 

Bariera językowa?  
Nie znamy takiego pojęcia! 

U nas rozwiniesz swoje umiejętności 
językowe! Klasy dwujęzyczne 
idealnie się do tego nadają! 



Dni językowe pozwolą Ci zaprezentować 
Twój talent lingwistyczny na scenie! 



Dzień języka 
polskiego 

Dzień języków 
obcych 

Dzień języka 
niemieckiego 

Dzień języka 
francuskiego 

 Tańczysz, śpiewasz, 
grasz na instrumencie 
lub recytujesz? Wielka 
scena w powstańczej 
auli na Ciebie czeka!  

 
 

Gdzie i kiedy możesz popisać się swoimi 
językowymi umiejętnościami? 



Jest on zespołem z 35-cio letnim doświadczeniem.  
Od 1988 prowadzą go niesamowite dyrygentki-  

pani Lidia Blazel- Marszolik wraz z jej córką-  
panią Iwoną Remiorz.   

Swój talent muzyczny możesz również rozwinąć  
w chórze “Bel Canto” 



Możliwości, jakie daje chór: 
 

Rozwój pasji lub 
odkrycie nowych 

1. 

Nawiązanie 
nowych 

znajomości  

2. 

Wiele wyjazdów 
(nawet 

zagranicznych) 

3. 

Branie udziału 
 w prestiżowych 

konkursach 

4. 



Chóralna 
społeczność! 



● “Kinomaniak”- konkurs wiedzy filmowej, 
● Festiwal teatrów w języku angielskim, 
● “Pojedynek na słowa”- konkurs recytatorski oraz wokalny, 
● Warsztaty humanistyczne, 
● Warsztaty archeologiczne, 
● Święto matematyki,  
● MMA- Matematyczny Maraton Abiturientów  
● Sprzątanie Ziemi, 
● Akcje charytatywne (na przykład “Szlachetna Paczka”, “Sylwester       

z ubogimi” czy zbiórki na schroniska) 
 

Nasza szkoła ułatwi Ci udział w wielu przedsięwzięciach: 



Oferujemy również: 

● Kółko teatralne 
● Kółka sportowe 
● Kółka przedmiotowe (matematyczne, 

języka niemieckiego i wiele innych) 
● Kółko artystyczne (gdzie wspólnie 

uczymy się recytacji wierszy, 
poprawnej interpretacji utworów 
literackich czy kreatywnego pisania) 

● “pogadajMY!”- spotkania edukacyjne z 
szkolnym psychologiem  
 

 
 



Nowa sala gimnastyczna 

Od sierpnia trwa budowa nowej sali 
sportowej, która będzie udostępniona do 
użytku już od września. 
 
W budynku znajdą się: sala gimnastyczna,  
sala fitness, magazyny oraz szatnie. 



Dziękujemy za uwagę! 
 

Zapraszamy do naszej szkoły! 
Do zobaczenia! 

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Zapraszamy do kontaktu przez 
fanpage na Facebooku I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Powstańców Śląskich w Rybniku  
oraz na stronę szkoły 

www.1lo.rybnik.pl   
 


