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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. Jako 

jedyna szkoła z powiatu znaleźliśmy się w rankingu najlepszych szkół „Perspektyw”. Jesteśmy na 25 

pozycji w województwie lubelskim oraz 366 w kraju. 
 

Zapraszamy absolwentów gimnazjów do naszej szkoły. 
Proponujemy w roku szkolnym 2017/2018  
naukę w następujących klasach pierwszych: 

I Af  - matematyczno-fizyczna z przedmiotami realizowanymi w rozszerzeniu: matematyka, fizyka, 

informatyka. To „ Klasa akademicka SGH” (zajęcia, warsztaty prowadzone przez wykładowców SGH). 

Mamy zajęcia dla pasjonatów informatyki z zakresu programowania C++ i Java. Uczestniczymy w 

projekcie IT Szkoła. 

I Ag – matematyczno-geograficzna z przedmiotami realizowanymi w rozszerzeniu: matematyka, 

geografia, język angielski.  Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli 

akademickich Politechniki Lubelskiej czy też WSEI.  

I Bh – humanistyczna z przedmiotami realizowanymi w rozszerzeniu: język polski, historia, wiedza o 

społeczeństwie. Klasa uczestniczy w projektach organizowanych przez CEO a także w kole prawniczym i 

warsztatach prowadzonych przez mecenasów lubelskich kancelarii. Młodzież odbywa również spotkania z 

twórcami kultury. 

I Bg - europejska z przedmiotami realizowanymi w rozszerzeniu: wiedza o społeczeństwie, geografia, 

język angielski. Bierzemy udział w projekcie Euroweek- Szkoła Liderów oraz Biznes przy tablicy- 

rozwijanie przedsiębiorczości. 

I C - biologiczna z przedmiotami realizowanymi w rozszerzeniu: biologia, chemia, matematyka . 

Uczniowie rokrocznie korzystają z zajęć prowadzonych przez Uniwersytety Medyczne w Lublinie i w 

Warszawie, uczestniczą w pokazach chemicznych na UMCS.  

Wyróżnia nas to, że: 

• W ramach programu AIESEC gościmy wolontariuszy z wielu krajów, którzy prowadzą dla 

wszystkich uczniów wykłady w języku angielskim. 

• Uczniowie rozwijają talenty w szkolnym zespole teatralnym, chórze, kole wolontariuszy oraz 

różnorodnych sekcjach sportowych.  

• W I LO  prowadzimy zajęcia z doradztwa zawodowego. 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. 

Zobacz!!! -  www.1lo.krasnystaw.pl 

Jagiełło – szkoła sukcesu, dołącz do nas! 

  

 

 

 


