
Dlaczego I LO Olesno? 

 

Dzień Sportu i Wielki Quiz 
… tak radośnie spędzamy dwa ostatnie dni roku szkolnego - nudy nie ma, frekwencja dopisuje! 

Pomagamy 
… nasi uczniowie wspierają akcje Kosz Wigilijny, Szlachetną Paczkę, WOŚP, oddają honorowo 

krew podczas „Wampiriady” oraz realizują swój firmowy pomysł - akcję "Szamasz Pomagasz".  

Mamy świetnych Rodziców 
… bardzo nas wspierają, a szefostwo Rady Rodziców przy organizacji Dnia Sportu przechodzi 

samych siebie (dziękujemy!). 

Tylko raz  
… w ciągu ostatnich dwudziestu lat znaleźliśmy się na drugim miejscu w klasyfikacji sportowej 

szkół średnich powiatu oleskiego. To był „wyjątek potwierdzający regułę” :). W pozostałych  

latach stabilnie dzierżyliśmy palmę pierwszeństwa. Lekkoatleci, tenisiści stołowi, siatkarki  

i piłkarze nożni zdobywali w tym czasie mistrzostwo województwa.  

Rozwijamy  
... talenty uczniów, szczycąc się tytułem „Szkoły Łowców Talentów”.    

Organizujemy 
… znaczące imprezy kulturalne i sportowe, wśród nich Ogólnopolski Turniej Tańca  

Towarzyskiego oraz Mikołajkowy Turniej Trójek Siatkarskich. 

Wycieczki 
… bliskie i dalekie, kameralne i liczne, poważne i nieco szalone :)  
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ZAPRASZAMY 

Matura równa się sukces 
… oczywiście musisz na niego zapracować, ale skutecznie Ci w tym pomożemy, czego dowodem 

jest 100% zdawalność w trzech ostatnich latach. Możemy się tym poszczycić jako jedyna  

szkoła w powiecie i jedna z zaledwie kilku w województwie.  

Międzyoddziałowo 
... uczymy przedmiotów rozszerzonych. Zatem jeśli w ciągu pierwszego roku nauki stwierdzisz,   

  że jednak chciałbyś zmienić przedmioty rozszerzone 

 - nie ma problemu. Nie musisz wtedy zmieniać klasy. 

Jakość kształcenia 
... corocznie potwierdzana w ogólnopolskim  

rankingu liceów ogólnokształcących tytułem SREBRNEJ SZKOŁY.  

W notowaniu ze stycznia 2020r. zajęliśmy pierwsze miejsce w powiecie,  

8. miejsce w województwie i 326. miejsce w kraju. Natomiast w ogólnopolskim rankingu szkół 

olimpijskich uzyskaliśmy 155. miejsce w Polsce i 4. w województwie. 
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Obozy naukowe 
...  organizowane przez naszych nauczycieli są gratką 

dla pasjonatów geografii, biologii, matematyki, przed-

siębiorczości i innych przedmiotów. 


