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„Jedyna  godna rzecz na  świecie: twórczość a szczyt twórczości to tworzenie siebie.”   Leopold Staff 

 

 I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie to szkoła ze stu letnimi tradycjami, gwarancją 

wysokiej jakości nauczania z dużą liczbą absolwentów, którym bardzo dobre wyniki maturalne pozwoliły 

podjąć studia na uniwersytetach, uczelniach politechnicznych, medycznych i ekonomicznych. 

 Nasza młodzież, zależnie od kierunku własnych zainteresowań, może uczęszczać na zajęcia 

dodatkowe z każdego przedmiotu nauczania realizowanego w szkole. Program zajęć zapewnia poszerzanie 

wiedzy i dobre przygotowania do egzaminu maturalnego. Uczniowie uzdolnieni artystycznie wykorzystują 

swoje talenty, biorąc udział w przedstawieniach i akademiach organizowanych w ramach szkolnych 

obchodów świąt i rocznic oraz szkolnym  zespole teatralnym. Corocznie w szkole organizowane są 

różnorodne imprezy i konkursy, które uatrakcyjniają naukę w naszym liceum i tworzą niezapomnianą 

atmosferę (np. Konkurs Piosenki Międzynarodowej, Dzień Patrona itp.). Wiedząc, iż nic tak nie wzbogaca 

młodego człowieka, jak udział w ciekawie zorganizowanych wyjazdach edukacyjnych, nauczyciele często 

zabierają swoich uczniów na wycieczki turystyczno - krajoznawcze, organizują wyjazdy do teatrów, wyjścia 

do kina… na uczelnie wyższe z którymi współpracujemy tworząc klasy patronackie oraz których 

wykładowcy prowadzą zajęcia dla naszych uczniów. 

 
 

 

  
 

 Tradycją stało się również to, iż najlepsi absolwenci naszego liceum mogą ubiegać się o nagrodę 

pieniężną, ufundowaną przez Państwa Helenę i Jana Stefańczyków, których życzeniem było wspieranie 

młodych, utalentowanych ludzi. Fundusz nagrody stanowi 20 tysięcy funtów. Za dobre wyniki w nauce 

uczniom przyznaje się także nagrody: „Cum Laude” (dla trzech najlepszych uczniów spośród klas drugich) 

i  „Sapere Auso” (dla trzech najlepszych uczniów spośród klas pierwszych).  

 

 

 

 



Nasze osiągnięcia 

 

 Nasza szkoła po raz kolejny z rzędu została sklasyfikowana wśród 500 najlepszych polskich liceów 

w rankingi Perspektyw 2017 zajmujemy 366 miejsce w kraju. Uczniowie I LO osiągają bardzo wysokie 

wyniki w nauce, corocznie kwalifikują się do okręgowych i centralnych szczebli olimpiad przedmiotowych. 

Mamy odnotowane znaczące sukcesy na etapie centralnym w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie 

Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, 

Olimpiadzie Teologicznej, Olimpiadzie Informatycznej oraz Ogólnopolskim Konkursie „Polska w NATO. 

Szkoła otrzymała Certyfikat Szkoła Innowacji 2013, 2014, 2015, 2016.  Nasi uczniowie odnoszą też sukcesy 

w licznych zawodach sportowych (w szkole działają sekcje: pływacka, piłki siatkowej, koszykowej, nożnej 

i  ręcznej). I LO zdobyło - ze znaczącą przewagą - I miejsce w powiatowej Licealiadzie. 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie to szkoła dająca uczniom 

gwarancję wysokiej jakości edukacji i bardzo dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego. Jesteśmy 

szkołą bliską młodemu człowiekowi, otwartą, gotową rozwijać jego wszechstronne zainteresowania. 

Tworzymy klimat wzajemnego zaufania i dialogu.  

Wyróżnia nas to, że... 

 Nasza młodzież może uczęszczać na zajęcia dodatkowe z każdego nauczanego w szkole przedmiotu 

oraz na zajęcia prowadzone prze wykładowców wyższych uczelni z którymi szkoła współpracuje. Program 

tych zajęć zapewnia poszerzanie wiedzy i bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego. Stąd też 

uczniowie I LO osiągają znaczące wyniki w nauce, corocznie kwalifikują się do centralnych szczebli 

olimpiad przedmiotowych. 

 Rozwijają swoje talenty w szkolnym zespole teatralnym, chórze, kole wolontariuszy. Odnoszą także 

liczne sukcesy sportowe (w szkole działają sekcje: pływacka, piłki siatkowej, koszykowej, nożnej i ręcznej). 

Cenimy, nagradzamy i promujemy osiągnięcia naszych uczniów.  

   

 

 Organizujemy różnorodne uroczystości i konkursy, które uatrakcyjniają naukę w naszym liceum i 

tworzą niezapomnianą atmosferę. Gościmy wolontariuszy z wielu krajów, którzy prowadzą dla naszych 

uczniów wykłady w języku angielskim. Organizujemy wypady na narty a także letnie spływy kajakowe, 

wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatrów i na uczelnie wyższe.  

 

 Jako jedyna szkoła z powiatu znaleźliśmy się w rankingu najlepszych szkół „Perspektyw”. Jesteśmy 

na 25 pozycji w województwie lubelskim oraz 366 w kraju. Otrzymaliśmy także Certyfikat: Szkoła 

Innowacji oraz tytuł - Wiarygodne Liceum.   

 W I LO, uczniowie mogą liczyć na wsparcie nauczycieli, wychowawców oraz szkolnego psychologa                     

i doradcy zawodowego. Troszczymy się o jak najlepsze funkcjonowanie uczniów w naszej szkole. 

Stwarzamy pole do ich aktywności i samorządności. Wspólnie realizujemy wiele inicjatyw. W Jagielle 

działa spółdzielnia uczniowska. Daje to szansę uczniom na praktyczne podejście do zagadnień 

ekonomicznych, a tym samym nabywanie umiejętności sprzyjających postawom przedsiębiorczym na rynku 

pracy. 


