


ZAPRASZAMY -



Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

W  imieniu społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku mam 
zaszczyt i przyjemność przedstawić ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.

Mając doświadczenie na rynku edukacyjnym nasza szkoła zapewnia interesujące profile 
kształcenia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom absolwentów ósmych klas szkoły 
podstawowej. Proponujemy również szeroki wachlarz zajęć rozwijających zainteresowania, 
uzdolnienia, pasje, nade wszystko dbamy o wysoki, rzetelny poziom nauczania. Absolwenci 
naszej szkoły z dumą podkreślają, że są doskonale przygotowani do studiów wyższych.
0  naszym liceum świadczą wyniki egzaminów maturalnych oraz fakt, iż prawie wszyscy 
absolwenci podejmują studia na wyższych uczelniach w całym kraju. Jesteśmy profesjonalistami 
w dziedzinie edukacji i wychowania.

W  trosce o atrakcyjność i interdyscyplinarność realizujemy wiele projektów edukacyjnych
1 cieszymy się współpracą z wyższymi uczelniami, instytucjami oraz przedsiębiorcami, 
m.in. Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką 
Poznańską, Politechniką Łódzką, Politechniką Wrocławską, Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową w Koninie, Instytutem Pamięci Narodowej, Sądem Rejonowym w Turku, Fundacją 
Zamek Trebnitz, Fundacją Fuli Bright, British Council, Turecką Izbą Gospodarczą, firmami: 
„EK Elektrokabel Fabryka Kabli", „Miranda", „Ambro", „Profim", „Andrewex", „Lanko". 
Prowadzimy klasy patronackie, realizujemy porozumienia o współpracy naukowej.

Nasza szkoła ma wyraźnie określoną misję -  chcemy jak najlepiej przygotować uczniów 
do podjęcia studiów wyższych, wyposażyć w wiedzę i kompetencje kluczowe. Przygotowujemy 
do państwowego egzaminu językowego First Certificate in English.

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku należy do grona najlepszych liceów 
w Polsce. Cieszymy się tytułem: „Srebrnej Szkoły", „Wiarygodnej Szkoły" oraz „Najbardziej 
usportowionej szkoły w Wielkopolsce".

Drodzy Uczniowie,

Zapraszam Was do wspólnej nauki, rozwijania zainteresowań, odkrywania radości 
zdobywania wiedzy. Dajemy Wam możliwość dokonywania w przyszłości świadomych 
i dojrzałych wyborów dalszej drogi kształcenia. Sprawimy, że czas spędzony w murach naszej 
szkoły będzie najlepszym wspomnieniem. Zapewniamy, że tutaj znajdziecie swoje miejsce, 
ponieważ nasza szkoła prowadzić Was będzie drogą najlepszą. Dla nas Uczeń jest zawsze 
najważniejszy.

W  imieniu Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów i Pracowników I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Turku serdecznie zapraszam do naszego licealnego grona.

Z wyrazami szacunku 
Danuta Szczepanik - dyrektor szkoły



• 1912 - rok założenia
• 107 Lat tradycji
• 2,5 ha powierzchni
• 2 budynki
• 1 sala gimnastyczna
• 1 trawiaste boisko
• 1 wielofunkcyjne boisko
• ponad 50 konkursów i imprez edukacyjnych każdego roku
• ponad 150 wydań telewizji Sali 100
• dwukrotnie „Srebrna Szkoła” i 5 tytułów „Brązowa Szkoła”
• 3 tytuły „Wiarygodna Szkoła”
• 7 tytułów „Najbardziej Usportowionej Szkoły 

w Wielkopolsce” od 2004 roku
• 1 centrum multimedialne
• 8 tablic interaktywnych
• 30 projektorów multimedialnych 
•120 wycieczek w roku szkolnym
• ok. 50 uczestnictw w zawodach sportowych 

w każdym roku szkolnym
• ponad 16 800 absolwentów



36 oddziałów nauka na 1 zmianę

9 profili 
nauczania

33 przedmioty 
szkolne

1100 uczniów

1 stołówka

świetlica
szkolna

1 psycholog 
1 pedagog

ponad 60 sal 
dydaktycznych

16 zespołów
przedmiotowych

25 pracowników 
administracji 
i obsługi

1 biblioteka 
z centrum 
multimedialnym



Klasa humanistyczna pozwala na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży 
w zakresie literatury, historii oraz szeroko rozumianej kultury. Uczniowie oddziałów 
humanistycznych to przyszli studenci takich kierunków jak: dziennikarstwo, prawo, nauki 
społeczne, politologia, filologie, bibliotekoznawstwo, socjologia, psychologia, logopedia, 
pedagogika, lingwistyka i innych.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski, 
wiedza o społeczeństwie.

Uczniowie biorę udział w wykładach organizowanych przez Wydział Filologii Polskiej 
i Klasycznej UAM, Uniwersytet Łódzki oraz warsztatach dziennikarskich i medialnych.
W ramach współpracy I LO z Sądem Rejonowym w Turku i podpisanego w 2015 roku 
porozumienia organizowane są lekcje prawnicze.

CIEKAWOSTKI DLA ZAINTERESOWANYCH

Dajemy możliwość zdobywania umiejętności z zakresu prawa, 
nauk politycznych, dziennikarstwa, aktorstwa i psychologii, 

dzięki współpracy z wyższymi uczelniami, Sądem Rejonowym 
w Turku, IPN w Poznaniu, Muzeum Miasta Turku im. Józefa 

Mehoffera, Stowarzyszeniami np. Przystań, Jeden Świat, 
w ramach klas patronackich: polonistyczno -  dziennikarskiej 

i politologiczno -  prawniczej.

Realizujemy projekty edukacyjne, które pozwalają uczniom na 

poszerzanie horyzontów i zdobywanie w iedzy z tych dziedzin, 

które ich szczególnie interesują tj. Sejm Dzieci i Młodzieży, 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 

Organizujemy wycieczki przedmiotowe np. do Chełmna nad 

Nerem, Śmiełowa. W  ramach realizacji programu klas 

patronackich uczestniczymy w wykładach na UAM w Kaliszu 

oraz Uniwersytecie Łódzkim.



Jesteśmy laureatami i finalistami O limpiady Historycznej, 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady W iedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym, Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, 

co gwarantuje uczniom prawo otrzymania indeksów na 
wymarzone uczelnie i kierunki oraz wynik 100% na egzaminie 

maturalnym z danego przedmiotu.

Uczniowie chętnie 
uczestniczą w warsztatach 
edukacyjnych, wykładach, 
rozprawach sądowych, co 

pozwala im na wykorzystanie 
w iedzy w praktyce.

Zdobywamy wiedzę podczas 
zajęć interaktywnych 

i muzealnych, co pozwala na 
angażowanie uczniów 

o zróżnicowanych 
uzdolnieniach.

Organizujemy konkursy
i imprezy kulturalne, które 

angażują społeczność 
szkolną, np. Cała szkoła 

czyta..., Sesja polonistyczna, 
Konkurs Ortograficzny, 

Konkurs Czytelniczy.

Wystawiamy spektakle, 
nagrywamy filmy 

edukacyjne i uczestniczymy 
w rekonstrukcjach 

historycznych, 
przygotowujemy szkolne 

akademie.

DZIAŁALNOŚĆ
INNOWACYJNA

• współpracujemy z wyższymi 
uczelniami, Sądem Rejonowym 
w Turku, IPN w Poznaniu

• uczestniczymy w rozprawach 
sądowych, warsztatach 
dziennikarskich, prawniczych, 
historycznych

• realizujemy projekty 
edukacyjne

• bierzemy udział w zajęciach 
interaktywnych, lekcjach 
muzealnych, rekonstrukcjach 
historycznych

• wystawiamy spektakle, 
nagrywamy filmy, 
przygotowujemy akademie 
szkolne.



Klasa językowa realizuje założenia rozszerzonej oferty nauczania języków obcych, 
wzbogaconej o wiadomości z zakresu literatury, historii, geografii, kultury oraz tradycji 
danego kraju. Oferta tej klasy jest odpowiedzią na zainteresowania i potrzeby uczniów 
wykazujących szczególne umiejętności i zdolności w zakresie kompetencji językowych. 
Uczniowie będą zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności językowe w zwiększonym 
wymiarze zajęć, z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych, takich jak wycieczki, warsztaty, 
o boży językowe. Program klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach filologicznych, 
lingwistycznych, kulturoznawstwie, dziennikarstwie czy turystyce międzynarodowej.

Określenie poziomu językowego uczniów i podział klasy na grupy prowadzone są przy 
wykorzystaniu testu plasującego.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, geografia, język angielski, 
język niemiecki, język rosyjski, język francuski.

CIEKAWOSTKI DLA ZAINTERESOWANYCH
Doskonalimy znajomość języka angielskiego, który jest niezbędny 

w wielu dziedzinach życia codziennego oraz zawodowego i z pewnością 
pomoże osiągnąć sukces w przyszłości. Rozwijamy zainteresowania 

uczniów j. angielskim poprzez projekty edukacyjne i wyjazdy 
zagraniczne. Współpracujemy z uczelniami wyższymi organizując 

warsztaty językowe i konkursy. Nasi uczniowie biorą udział 
w Olimpiadzie, konkursach szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich 

odnosząc liczne sukcesy.

Wspieramy rozwój uczniów stosując gry językowe, multimedia, tablice 
interaktywne i autentyczne materiały. Wykorzystujemy nowoczesne 
technologie, programy i materiały online. Zaangażowanie i pasja 

przynosi wymierne efekty -  w ubiegłym roku prawie wszyscy 
maturzyści wybrali j. angielski na egzaminie uzyskując znakomity 
wynik: 77%. Język angielski jest również najchętniej wybieranym 

przedmiotem dodatkowym.



I Liceum Ogólnokształcące w Turku corocznie organizuje 

Powiatowy Konkurs Języka N iem ieckiego do uczniów  szkół 

naszego powiatu. Świetna atmosfera, dobra zabawa, a przy 

tym zaangażowanie oraz nauka języka n iem ieckiego zawsze 

towarzyszą uczestnikom podczas rozwiązywania 

zróżnicowanych zadań językowych.

INTERAKTYW NIE UCZYMY SIĘ 
JĘZYKA FRANCUSKIEGO

JĘZYK ŁACIŃSKI DZISIAJ

W ramach poznania kultury 
krajów niemieckojęzycznych 

uczniowie odwiedzają corocznie 
kraj naszych zachodnich 

sąsiadów. W tym roku szkolnym 
uczniowie I LO w Turku zwiedzali 

stolicę Niemiec -  Berlin.

Poznajemy nie tylko piękny 
i użyteczny język, ale realizujemy 

również projekty z zakresu 
kultury i cywilizacji Francji oraz 

krajów frankofońskich. 
Znajomość języka wzbogacona 
o wiedzę o kraju daje swobodę 
kontaktów międzynarodowych, 
a także jest ważnym atutem 

w karierze zawodowej.

Język rosyjski można 
wykorzystać w codziennych 
sytuacjach. Dzięki realizacji 

projektów poznajemy 
interesujące miejsca w Rosji 

i przedstawicieli wielu 
dziedzin kultury.

cogito ergo sum - język 
łaciński spotkacie na wielu 

kierunkach studiów, stanowi 
główne źródło tworzenia 

term inów naukowych.

DZIAŁALNOŚĆ
INNOWACYJNA

• realizujemy projekty 
edukacyjne i w yjazdy 
zagraniczne poznając 
ciekawe miejsca, świat 
kultury i sztuki

• współpracujemy z uczelniami 
w yższym i organizując 
warsztaty językowe
i konkursy

• w ykorzystujem y nowoczesne 
technologie, tablice 
interaktywne, programy 
online (np. Kahoot, Quizlet)

• Lekcje są niestandardowe: 
odbywają się nie tylko
w  klasie, ale również poza 
terenem szkoły -  w muzeum, 
teatrze i w  formie 
warsztatów na wyższych 
uczelniach

• stosujemy gry językowe, 
nauka to świetna zabawa!



A

Klasy biot giczne-chemiczne

Proces kształcenia skupia się na przygotowaniu uczniów do studiów na takich 
kierunkach, jak: medycyna, farmacja, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, 
analityka chemiczna, biologia sądowa, ratownictwo medyczne, biotechnologia, 
inżynieria chemiczna i procesowa i inne.

Klasy medyczne objęte są patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Do zadań realizowanych w ramach współpracy należą: 
rozwijanie zainteresowań naukami biologicznymi, korzystanie z oferty dydaktycznej 
wydziału biologii poprzez udział w wykładach, seminariach i warsztatach. Takie działania 
edukacyjne umożliwiają wszechstronny rozwój poprzez kontakt z uniwersytecką kadrą 
naukowo-dydaktyczną i studentami, przy zastosowaniu różnych form i metod nauczania 
takich jak: konsultacje, warsztaty naukowe przy wykorzystaniu zaplecza naukowego 
uczelni, księgozbioru, elektronicznych i tradycyjnych materiałów dydaktycznych, pomoc 
w prowadzeniu badań.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka 
matematyka.

CIEKAWOSTKI DLA ZAINTERESOWANYCH

DZIEŃ CHEMII W I Ł O

Chemia to nauka eksperymentalna. Na lekcjach chemii 
weryfikujemy jak teoria sprawdza się w praktyce. 
Przygotowujemy pokazy ciekawych doświadczeń 

podczas warsztatów i obecnego od kilku lat 
w kalendarzu wydarzeń w szkole Dnia Chemii. Efekty 

naszej pracy można obejrzeć w zakładce Media- „W tyglu 
chemii" na stronie internetowej szkoły.

CHEMIA ZAPACHÓW

W ielu z naszych uczniów  kontynuuje swoją pasję na studiach 

chem icznych, a potem wraca podzie lić się z m łodszym i 

kolegam i zdobytą w iedzą."Perfumy - chem ia zapachów" 

prelekcja wygłoszona przez absolwenta I LO. No cóż - 

czasami uczeń przerasta mistrza



Biologii można uczyć się na różne sposoby: w klasie, 
w laboratorium czy w parku. Tym razem nasza klasa wybrała 

się do Łódzkiej palmiarni, gdzie odkrywaliśmy tajemnice roślin 
tropikalnych. Była to dla nas bardzo cenna lekcja, a zdobyte 
wiadomości możemy wykorzystać w dalszej nauce biologii.

Dzięki temu wyniki naszych matur 
są najwyższe w okręgu!

Uczestniczymy w projektach 
unijnych. Projekt "Świat przyrody 

obszarem myślenia 
i działania młodych odkrywców" 

na Wydziale Biologii UAM 
w Poznaniu daje możliwość 
samodzielnego planowania 

i wykonywania eksperymentów 
naukowych.

Co roku sprzątamy świat. 
Oczyszczamy las podczas zajęć 
w terenie, a po pracy pieczemy 

pyszne kiełbaski. Ruch to zdrowie. 
Współpracujemy 

z Nadleśnictwem, dzięki temu 
uczniowie mogą poszerzyć swoje 

doświadczenia
i nabyć umiejętności pod okiem 

wykwalifikowanych leśników.

Botanika nie musi być nudna- 
poznajemy świat roślin 
w Wielkopolskim Parku 
Narodowym. Co innego 

wiedza książkowa, a co innego 
zmierzyć się z kluczem 

botanicznym. Nasi uczniowie 
poznają przyrodę w praktyce.

Organizowanie 
Ogólnopolskiego Konkursu 

„ALCHEMIK" oraz 
Powiatowego Konkursu 
Chemicznego dla szkół 
ponadpodstawowych.

DZIAŁALNOŚĆ
INNOWACYJNA

• współpracujemy z UAM
w ramach klasy patronackiej

• realizujemy projekty 
ekologiczne

• uczestniczymy w Olimpiadzie 
Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy 
Ekologicznej i Olimpiadzie 
Żywienia

• piszemy programy autorskie: 
biotechnologia, dietetyka

• bierzemy udział w sesjach 
naukowych

• współpracujemy z LOP
i nadleśnictwem, firmami 
biotechnologicznymi

• organizujemy wyjazdy na 
warsztaty, Dni Akademickie, 
Festiwal Nauki

• realizujemy filmy dydaktyczne

• prezentujemy swoje osiągnięcia 
na obchodach dni zdrowia
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Klasy matematyczne
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Absolwenci tych oddziałów swoją przyszłość wiążą zazwyczaj z kierunkami 
po litechn icznym i ekonom icznym i oraz przedm iotam i ścisłym i 
rozwijanymi w ramach współpracy z Politechniką Poznańską, Wrocławską 

Łódzką. Otworem stoją m. in. kierunki takie jak: inżynieria, mechanika 
i budowa maszyn, automatyka, elektrotechnika, akustyka, gospodarka 
przestrzenna, geoinformacja, ekonomia, polityka społeczna, zarządzanie, 
ekonomia, fizyka medyczna, reżyseria dźwięku.

P rzedm io ty  nauczane na poz iom ie  rozszerzonym : matematyka, 
informatyka oraz fizyka.

CIEKAWOSTKI DLA ZAINTERESOWANYCH

KONKURSY MATEMATYCZNE

Konkurs Matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej 
organizowany w naszym liceum ma na celu rozwijanie 

zainteresowań matematycznych uczniów, docenianie ich 
osiągnięć oraz nawiązanie międzyszkolnej współpracy. 

Podczas konkursu uczniowie mają możliwość powtórzyć 
różne typy zadań, z którymi mogą się spotkać na maturze 

rozszerzonej.

CZAS NA SZÓSTKĘ

Od 15 lat w naszej szkole odbywa się finał Regionalnego 
Konkursu Matematycznego „Czas na szóstkę". Pomysł 
ten pozwala na integrację młodzieży przed podjęciem 

nauki w naszym liceum. Udział w konkursie rozwija 
logiczne myślenie, tworzenie strategii rozwiązywania 

zadań przydatnych w dalszej edukacji.



Bierzemy udział w Międzynarodowym Matematycznym 
Konkursie „Kangur". Entuzjaści matematycznych 

łamigłówek mogą stawić czoła królowej nauk, zmierzyć się 
z podchwytliwymi zagadkami i zadaniami, sprawdzić swoją 
wiedzę i pomysłowość. Celem konkursu jest popularyzacja 
matematyki przy pomocy wspólnej, intelektualnej zabawy.

Organizujemy wycieczki 
przedmiotowe do 

Narodowego Centrum Badań 
Jądrowych w Świerku oraz na 
uczelnie wyższe. Zwiedzamy 

jedyny działający polski 
reaktor jądrowy MARIA, 

uczestniczymy w wykładach 
i zajęciach laboratoryjnych.

DZIAŁALNOŚĆ
INNOWACYJNA

• klasy objęte patronatem 
PROFI”, Am bro Logistics, 
Turecka Izba Gospodarcza

Bierzemy udział 
w międzynarodowym, 

polsko -  ukraińskim konkursie 
fizycznym „Lwiątko". 

Organizujemy Powiatowy 
Konkurs Fizyczny dla szkół 

ponadpodstawowych.

Uczniowie projektują 
modele urządzeń i obiekty 
które drukują techniką 3D, 

programują, rozwiązują 
problemy algorytmiczne.

Badamy najbliższe okolice 

Turku i Wielkopolski Park 

Narodowy pod opieką 

pracowników naukowych UAM.

• organizujemy warsztaty 
i spotkania z udziałem 
pracowników wyższych 
uczelni

• prowadzimy stronę 
internetową dotyczącą 
zagadnień z fizyki

• w ykorzystujem y nowoczesne 
technologie i programy 
edukacyjne np. GeoGebra

• pracujemy na
oprogramowaniu Open Source 
oraz aplikacjach w  chmurze

• zmodernizowane pracownie 
informatyczne z dostępem 
do sieci OSE

BADANIA TERENOWE



Klas akademickie:
geograficzno-eko omiczne

Absolwenci tych oddziałów swoją przyszłość wiążą zazwyczaj z kierunkami 
ekonomicznymi (np. na SGH, UE w Poznaniu) oraz związanymi z geografią 
(geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, turystyka, 
kartografia). Matura z geografii brana jest również pod uwagę na niektórych 
kierunkach Politechniki Poznańskiej, Wrocławskiej i Łódzkiej oraz Akademii 
Wychowania Fizycznego. Zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego 
na poziomie rozszerzonym pomagają wyposażyć uczniów w płynną 
znajomość dwóch ważnych języków. Chcemy, żeby nauka była nie tylko 
skuteczna ale też przyjemna.

P rze d m io ty  nauczane na p o z io m ie  ro zsze rzonym : geografia, 
matematyka, język angielski, język niemiecki.

CIEKAWOSTKI DLA ZAINTERESOWANYCH

Rajdy piesze i rowerowe są okazją do doskonalenia 

umiejętności posługiwania się mapą i GPS oraz 

integrowania uczniów zainteresowanych aktywnymi 

formami turystyki. Przy okazji możemy poznać 

najciekawsze miejsca naszego regionu.

Powiatowy konkurs „Znaszli Swój kraj" pozwala 
znaleźć najlepszych znawców geografii Polski. Gośćmi 

konkursu są specjaliści z różnych dziedzin geografii, 
naukowcy, podróżnicy m.in. Tomasz Zubilewicz. Do 

zabawy i nauki podczas konkursu zapraszamy 
uczniów z  innych szkół naszego powiatu.



Zajęcia terenowe umożliwiają praktyczne sprawdzenie 
wiedzy geograficznej. Prowadzenie badań, pomiarów, 

obserwacji w terenie jest dużo ciekawsze od 
poszukiwania wiedzy w książkach. Badamy zarówno 

najbliższe okolice Turku jak i Wielkopolski Park 
Narodowy pod opieką pracowników naukowych UAM.

POZNAJEMY WARTĘ 
Z KAJAKA

Uczymy zasad 
bezpiecznego pływania 

kajakiem - nasi 
nauczyciele to 

instruktorzy turystyki.

Udział w wyjazdowych 
warsztatach naukowych 
organizowanych przez 

TIG dla klasy 
patronackiej.

Współpracujemy 
z TIG, TIP, PUR ZUS, 
bankami, lokalnymi 
przedsiębiorcami.

Uczestniczymy 
w konkursach "Moja 

ścieżka kariery 
zawodowej", 

"Najciekawszy 
biznesplan".

DZIAŁALNOŚĆ
INNOWACYJNA

• udział w wyjazdowych 
terenowych warsztatach 
naukowych

• kształcenie zdolności 
analizy i interpretacji 
danych gospodarczych 
przez połączenie 
matematyki i geografii

• zajęcia terenowe i marsze 
na orientację jako 
rozwinięcie zajęć 
teoretycznych

• pracujemy na lekcjach 
ekonomii metodą projektu 
tworząc elementy 
biznesplanu

• spływy na rzece Warcie 
to połączenie praktycznej 
nauki geografii, 
doskonalenie umiejętności 
kajakowych i poznanie 
zasad bezpieczeństwa
na wodzie



Jeśli jesteś uczniem i chcesz połączyć naukę z aktywnością fizyczną lub sportem to 
I LO jest miejscem dla Ciebie -  my Ci w tym pomożemy! Nasi absolwenci 
kontynuują naukę na różnych uczelniach zdobywając zawód marzeń -  my Cię do 
tego przygotujemy! Będziesz pracownikiem służb mundurowych, menagerem 
sportu, rehabilitantem, fizjoterapeutą, trenerem lub nauczycielem wychowania 
fizycznego. Marzysz o podobnej przyszłości? W naszej szkole i przy naszej pomocy 
ją zrealizujemy, ponieważ dostosowujemy metody i formy pracy do Twoich 
możliwości.

Od wielu lat jesteśmy najlepsi we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 
powiatowym. W rankingu na „Najbardziej usportowioną szkołę w Wielkopolsce" 
od 2004 roku, siedmiokrotnie zajęliśmy pierwsze miejsce. Jest to sukces 
wynikający z pracy całej społeczności szkolnej. Sport jest ważnym czynnikiem 
integrującym młodzież ze środowiskiem lokalnym. Organizujemy wiele imprez 
sportowych, nie tylko w powiecie, alejesteśmy również zauważalni poza granicami 
naszego kraju.

CIEKAWOSTKI DLA ZAINTERESOWANYCH
Od trzynastu lat zajmujemy czołowe miejsca 

w realizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych 
w Wielkopolsce. Poprzez rywalizację rozbudzamy 

pasje sportowe, uczymy zasady fair play, pracy 
w zespole oraz radzenia sobie z trudnościami 

i stresem.

Tańczyć każdy może -  układ poloneza na 58 par.
Każdy przyszły maturzysta może być częścią 

niezapomnianego spektaklu. Wszyscy wrażliwi na 
piękno i estetykę z pewnością odnajdą magię tej 

chwili i tego tańca, a rodzice poczują dumę i radość 
ze swoich dorosłych dzieci.



JAKUB LEMPACH

Masz niespożytą energię? Sprawdź się na boisku! 

Zagraj w piłkę ręczną, koszykówkę, piłkę siatkową, 

piłkę nożną lub unihokeja. Nasze zajęcia 

wyrównują szanse młodzieży w dostępie 

do atrakcyjnej oferty zajęć.

Talent i praca to się 
opłaca. Srebrny 

medalista Mistrzostw 
Polski powołany do 

Kadry Narodowej w LA.

Nie samą nauką uczeń 
żyje -  zaszalej na obozie 

snowboardowym. 
Rozbudzimy w Tobie 
pasję do sportu, która 
zostaje na całe życie.

Czujesz się mistrzem 
piłki nożnej? Zgłoś się 

do Turnieju 
Golden League.

To kuźnia charakterów, 
talentów na miarę 

XXI wieku.

Kochasz rekreację i chcesz 
poczuć się wolny? Popłyń 
z nami kajakami! Bądź na 

topie. Promuj z nami 
zdrowy tryb życia 

i umiejętność spędzania 
wolnego czasu.

DZIAŁALNOŚĆ
INNOWACYJNA

• nauka układu poloneza 
na studniówkę 2020 
dla wszystkich chętnych

• współpraca z klubami 
zagranicznymi sekcji judo

• zajęcia pozalekcyjne z gier 
zespołowych i lekkoatletyki

• dla wszystkich chętnych 
udział w XIV edycji 
Mistrzostw Szkoły w Piłce 
Nożnej „Golden League"

• wolontariat podczas 
organizowania zawodów 
i akcji charytatywnych

• coroczny dzień sportu 
i bezpieczeństwa
(1 czerwca)

• nauka tańców oraz różnych 
form fitnessu na lekcjach 
wychowania fizycznego



I Liceum w Turku jest placówką nowoczesną, opierającą się o 107-letnie tradycje, 
należy do grona szkół rozwijających się, z ogromnym potencjałem kreatywności 
i intelektu.
Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie językowe wyposażone 
w tablice interaktywne, sale dydaktyczne, laboratorium chemiczne i fizyczne, 
pracownie informatyczne oraz stały dostęp do sieci W i-Fi, co pozwala 
na korzystanie z zasobów Internetu. W  szkole funkcjonuje doskonale wyposażona 
biblioteka, w której działalność swą prowadzi TVsalalOO, świetlica szkolna, gabinet 
psychologa i pedagoga, gabinet profilaktyki zdrowotnej oraz stołówka szkolna 
z domowymi obiadami, telebim  szkolny, na którym wyświetlane są najważniejsze 
informacje i wydarzenia z życia szkoły. Z myślą o uczniach niepełnosprawnych szkoła 
wprowadza liczne udogodnienia, mające ułatwić ich funkcjonowanie w szkole. 
Infrastruktura szkoły została dostosowana do potrzeb uczniów m.in. podjazd 
dla niepełnosprawnych i winda.

CIEKAWOSTKI DLA ZAINTERESOWANYCH

Biblioteka to nie tylko książki... to miejsce spotkań, 
informacji, współpracy instytucjonalnej 

i lokalnej. Biblioteka inspiruje, animuje, edukuje, 
kreuje, organizuje wiele przedsięwzięć szkolnych, 

rozwija zainteresowania i wyzwala twórcze postawy.

Biblioteka to TVsalalOO -  szkolna telewizja. 
Dzięki szkolnej telewizji dziennikarze TVSalalOO 
relacjonują wydarzenia z życia szkoły. Uczniowie 

doskonalą swój warsztat dziennikarski, zdobywają 
nowe doświadczenie, pogłębiają zainteresowania.



ŚWIETLICA

Świetlica jest ważnym ogniwem w strukturze szkoły, 
zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę 

wychowawczą oraz stwarza warunki do rozwijania 
zainteresowań i uzdolnień uczniów, np. Konkurs 

Literacko -  Plastyczny „Co mi w duszy gra".

Świetlica to również 
program edukacyjny 

„Kształtowanie 
Przestrzeni".

Gabinet profilaktyki 

zdrowotnej zapewnia 

badania profilaktyczne 

i promocję zdrowia.

Stołówka szkolna: 
budynek B, domowa, 

smaczna kuchnia.

Gabinet psychologa 
i pedagoga 

DORADZAMY 
WSPIERAMY 
POMAGAMY.

DZIAŁALNOŚĆ
INNOWACYJNA

• oferujemy: psychoterapię, 
poradnictwo, doradztwo 
zawodowe i terapię 
pedagogiczną

• nasz gabinet jest stworzony 
z myślą o uczniach, którzy 
szukają pomocy
w rozwiązywaniu życiowych 
problemów, pragną rozwijać 
swój potencjał i wzmacniać 
poczucie własnej wartości

• prowadzimy warsztaty dla klas 
z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia

• promujemy twórczość 
artystyczną młodzieży, 
integrując młodych ludzi, 
których łączy wspólna pasja

• bierzemy udział w  programie 
edukacyjnym „Kształtowanie 
Przestrzeni" organizowanym 
przez Izbę Architektów 
Rzeczpospolitej Polskiej dla 
Młodzieży

• prowadzimy szkolną telewizję 
TYsaLalOO



jonowane profile klas pierwszych w roku szkolnym 2020 / 2021 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Turku 

dla absolwentów szkoły podstawowej

S y m b o l P ro f il P r z e d m io t y  n a u c za n e  
w  z a k re s ie  

r o z s z e r z o n y m *

P r z e d m io t y  
p u n k to w a n e  

d o d a t k o w o  p r z y  
re k ru ta c ji

P r z e d m io t y
u z u p e łn ia ją c e

A Humanistyczny
Język polski, historia, 
wiedza
o społeczeństwie

Historia, wiedza 
o społeczeństwie

Jązyk łaciński, 
seminarium dziennikarskie

B Humanistyczno - 
przyrodniczy

Jązyk polski, język 
angielski, biologia

Biologia, jązyk 
angielski

Język łaciński, 
biotechnologia

C Bio log iczno-
chemiczny

Biologia, chemia Biologia, chemia Jązyk łaciński, 
biotechnologia

D Biologiczno-
chemiczny

Biologia, chemia, 
matematyka

Biologia, chemia Język łaciński, 
biotechnologia

E Matematyczno - 
fizyczny

Matematyka, 
fizyka, informatyka

Fizyka,
jązyk angielski

Statystyka, 
fizyka w przyrodzie

F Matematyczno- 
geograficzny

Jązyk angielski,
matematyka,
geografia

Geografia, 
jązyk angielski

Statystyka, 
geografia regionalna

G Matematyczno-
fizyczny

Jązyk angielski,
matematyka,
fizyka

Fizyka,
jązyk angielski

Statystyka, 
fizyka w przyrodzie

H Biologiczno-
chemiczny

Biologia, 
chemia, fizyka

Biologia, chemia Jązyk łaciński, 
biotechnologia

1
Lingwistyczny Geografia, jązyk 

angielski, do wyboru 
drugi język: j. niemiecki, 
j. francuski lubj. rosyjski

Geografia, 
jązyk angielski

Geografia regionalna

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba punktów* 1

Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z 1 przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100 %x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100 %x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100 %x 0,30 =30 pkt

Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku przyjmowani są: 
laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych.

'Za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym - przyznaje się po 18 pkt, 2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 pkt, 3) dobrym - przyznaje się po I ł  pkt, 4) dostatecznym - przyznaje się po 8 pkt, 5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 pkt



Rekrutacja krok po kroku
/

Zapoznałeś się z naszą ofertą? Super!!!
Wskazówki krok po kroku co zrobić, by zostać naszym uczniem:

KROKI
Złóż podanie i dołącz dwa zdjęcia (terminy zgodnie z zarządzeniem 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty www.ko.poznan.pl)
- druk podania możesz pobrać w sekretariacie naszej szkoły lub znajdziesz 
na stronie I LO WWW. liceum, turek.pl w zakładce REĵ jUJTACA.

KROK 2
Złóż świadectwo ukończenia szkoły 
wraz z wynikiem egzaminu zewnętrznego 
(terminy zgodnie z zarządzeniem 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty www.ko.poznan.pl)

KROK 3
Po ogłoszeniu listy przyjętych złóż oryginały świadectwa ukończenia szkoły
i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
(terminy zgodnie z zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
www.ko.poznan.pl)

KROK 4
Zapoznaj się z listą podziału do poszczególnych klas
(terminy zgodnie z zarządzeniem
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty www.ko.poznan.pl)

KROK 5
Sprawdź wykaz podręczników do I klasy i LO na stronie szkoły
www. liceum, turek.pi

KROK 6
Do zobaczenia 1 września 2020 r.

A A

http://www.ko.poznan.pl
http://www.ko.poznan.pl
http://www.ko.poznan.pl
http://www.ko.poznan.pl


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, 
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

LP* Rodzaj czynności
Termin

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami.

zg o d n ie  z  zarządzeniem  
W ielkopolskiego 
Kuratora O ś w ia ty 

(w w w .ko.p ozn a n.p O

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty.

zg o d n ie  z  zarządzeniem  
W ielkopolskiego 
Kuratora O ś w ia ty 

(w w w .ko.p ozn a n.p O

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 
okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej 
z ustaleniem tych okoliczności.

zg o d n ie  z  zarządzeniem  
W ielkopolskiego 
Kuratora O ś w ia ty 

(w w w .ko.p ozn a n.p O

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych 
przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych 
w oświadczeniach.

zg o d n ie  z  zarządzeniem  
W ielkopolskiego 
Kuratora O ś w ia ty 

(w w w .ko.p ozn a n.p l)

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
n i eza kwa lifi kowa nych.

zg o d n ie  z  zarządzeniem  
W ielkopolskiego 
Kuratora O ś w ia ty 

(w w w .ko.p ozn a n.p O

6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

zg o d n ie  z  zarządzeniem  
W ielkopolskiego 
Kuratora O ś w ia ty 

(w w w .ko.p ozn a n.p l)

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych (z podziałem na klasy) i kandydatów 
nieprzyjętych.

zg o d n ie  z  zarządzeniem  
W ielkopolskiego 
Kuratora O ś w ia ty 

(w w w .ko.p ozn a n.p l)

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

zgodnie z zarządzeniem 
wielkopolsldego 
Kuratora Oświaty 

(www.ko.poznan.pl)

9. Opublikowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty informacji 
o Liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

zgodnie z zarządzeniem 
Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty 

(www.ko.poznan.pO

10. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia.

zgodnie z zarządzeniem 
Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty 

(www.ko.poznan.pO

http://www.ko.poznan.pO
http://www.ko.poznan.pO
http://www.ko.poznan.pO
http://www.ko.poznan.pl
http://www.ko.poznan.pO
http://www.ko.poznan.pl
http://www.ko.poznan.pl
http://www.ko.poznan.pl
http://www.ko.poznan.pO
http://www.ko.poznan.pO


A co po maturze ???
Takie uczelnit wybierają nasi Absolwenci:

2.

KLASY HUMANISTYCZNE Uniwersytet im M. Kopernika
(z rozszerzoną historią, wos, w T oruniu
j.poLskim, j.angiełskim) Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski 
Uniwersytet Jagielloński 
Uni wersytet SPSW Warszawa 
Uniwersytet Łódzki 
UAM Poznań
Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

m

filologia hiszpańska, anglistyka
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
arabistyka, socjologia, prawo
lingwistyka stosowana, prawo w biznesie,
psychologia, filologia polska,
bezpieczeństwo narodowe,
kultura i praktyka tekstu,
twórcze pisanie i edytorstwo,
filologia germańska z jęz. rosyjskim,
finanse i rachunkowość,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
edukacja elementarna i wych. fizyczne,
pedagogika, turystyka i rekreacja,
dziennikarstwo, pedagogika,
pedagogika wczesnoszkolna z j. angielskim,
logopedia, dietetyka, animacja, filologia rosyjska,
logopedia z audiologią, zarządzanie państwem,
praca socjalna, prawo w biznesie,
lingwistyka dla biznesu

KLASY BIOLOGICZNO - CHEMICZNE 
(z rozszerzoną biologią 
chemią,fizyką, matematyką)

Wyższa Szkoła Konin 
UAM Poznań, Uniwersytet Warszawski 
Akademia Medyczna Poznań 
Politechnika Wrocław 
Akademia Rolnicza Olsztyn 
Akademia Medyczna Poznań 
Akademia Medyczna Bydgoszcz 
Politechnika Łódź, Wyższa Szkoła Filmowa 
Politechnika Poznańska 
Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
COLLEGIUM MEDICUM w Bydgoszczy 
Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk 
o Zdrowiu „Medyk" w Łodzi 
Uniwersytet Łódzki

mechanika i budowa maszyn 
biotechnologia 
technologia chemiczna 
technik farmaceutyczny, chemia 
ratownictwo medyczne, analityka chemiczna 
pedagogika, inżynieria chemiczna i procesowa 
chemia, pedagogika specjalna 
kosmetologia
biologia sądowa, rachunkowość 
komunikacja medialno - kulturowa 
mikrobiologia, weterynaria 
lingwistyka stosowana, resocjalizacja 
zarządzanie informacją, farmacja, lekarski 
chemia i toksykologia, otometria 
inżynieria biomedyczna, montaż 
pielęgniarstwo i położnictwo

KLASY MATEMATYCZNO - FIZYCZNE Politechnika Warszawska 
(z rozszerzoną matematyką, fizyką, Politechnika Wrocławska 
geografią, j. angielskim, informatyką) Politechnika Poznańska

Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie 
Uniwersytet Łódzki 
UAM w Poznaniu 
Uniwersytet Ekonomiczny 
w Poznaniu
Un i we rsytet W arszawski 
Wojskowa Akademia Techniczna 
w Warszawie 
Politechnika Łódzka 
Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wielskiego w Warszawie

Wydział Mechaniczny
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Wydział Elektryczny - informatyka
Wydział Mechatroniki, Wydział Zarządzania
Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny
Wydział Mechaniczny
Wydział Mechaniczno - Energetyczny
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu
Wydział Ekonomii
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 
Wydział Elektryczny
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Zarządzania
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Wydział Logistyki, Wydział Ekonomii
Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny
Logistyka międzynarodowa, Transport
Technologie energii odnawialnej
Analiza danych, Inżynieria zarządzania
Elektrotechnika, Budownictwo
Zarządzanie i inżynieria produkcji, Architektura
Finanse i rachunkowość, Informatyka
Mechanika i budowa maszyn, Matematyka w technice
Prawo w biznesie i zarządzaniu



Nasze Liceum jest dla Ciebie



Naszą ofertę edukacyjną realizujemy przy w spółpracy^
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Państwowa Wyższa 
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Politechnika Łódzka
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Schloli Trebnitz
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Sąd Rejonowy
w Turku

INSTYTUT
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Powiat Turecki

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszk 

w Turku
62-700 Turek, ul. Kościuszki 4 

tel. 63 278 46 95

e- mail: loturek@wp.pl 
www.liceum.turek.pl
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