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I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ to „Tradycja – Nowoczesność – Aktywność” 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych to szkoła, która 

łączy tradycję z nowoczesnością, zapewnia uczniom bogatą ofertę edukacyjną, 

bezpieczeństwo i optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju. Misją szkoły jest 

rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży, inspirowanie do kreatywności i twórczego 

myślenia oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji. 

Wysoką jakość kształcenia potwierdzają wyróżnienia w Rankingu Szkół Olimpijskich, 

w którym I LO im. ONZ notowane jest w prestiżowym gronie 200 najlepszych szkół  

w Polsce, natomiast w Rankingu Liceów od wielu lat zdobywa tytuły „Srebrnej Szkoły”  

i „Brązowej Szkoły”. Za podejmowanie nowatorskich działań służących wszechstronnemu 

rozwojowi uczniów szkoła otrzymała także inne wyróżnienia: „Mistrz Odkrywania 

Talentów”, „Szkoła najlepiej ucząca języka rosyjskiego w Polsce”, „Szkoła – Lider 

Innowacji”, „Szkoła Dialogu”, Grand Prix 2012-2017 za najwyższe wyróżnienia w konkursie 

„Szkoła Innowacji”.  

Szkoła umożliwia naukę w systemie jednozmianowym i posiada doskonałą bazę 

lokalową: 

 Centrum Grafiki Komputerowej, pracownie komputerowe, estetycznie urządzone sale 

lekcyjne, wyposażone w sprzęt multimedialny, profesjonalną strzelnicę oraz aulę,  

w której odbywają się wydarzenia kulturalne ważne dla szkoły i powiatu, 

 obiekty sportowe: kompleks boisk wielofunkcyjnych, hala sportowa, 2 salki 

gimnastyczne, siłownia, zajęcia na basenie, 

 stołówkę szkolną, zmodernizowany internat, poradnię medycyny szkolnej, sklepik 

szkolny, 

 największą w regionie skomputeryzowaną bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym, 

przestronną czytelnią i zbiorami obcojęzycznymi. 

Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2019/2020: 

Olimpiada Matematyczna – 1 finalista, 100% wynik na maturze, 

Olimpiada Fizyczna – 1 finalista, 100% wynik na maturze, 

Olimpiada Geograficzna - 1 finalista, 100% wynik na maturze, 

Olimpiada Biologiczna – 2 finalistów, 100% wynik na maturze, 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – 3, 

finalistów, 100 % wynik na maturze, 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – 1 finalista, 

Olimpiada Teologii Katolickiej – 2 finalistki. 

Stypendia za rok szkolny 2019/2020: 

Prezesa Rady Ministrów – 2 uczniów,  
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Ministra Edukacji i Nauki – 3 uczniów,  

Marszałka Województwa Lubelskiego – 2 uczniów,  

Starosty Biłgorajskiego – 35 uczniów,  

Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej – 5 uczniów,  

Uczniowskiego Funduszu Oświaty – 2 uczniów. 

Współpraca z uczelniami: 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział 

Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, UMCS w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii 

i Innowacji w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie.  

Współpraca międzynarodowa: 

 wymiana międzynarodowa ze szkołami w Niemczech i Hiszpanii, 

 projekt Erasmus Plus: „LEAD – Learning, Experiencing and Awareness of the Diversity” 

2017-2019, współpraca z Bułgarią, Włochami i Hiszpanią, 

 projekt Erasmus Plus „Future Cities – Smart and Sustainable Solutions” 2020-2022, 

współpraca z Bułgarią, Grecją, Rumunią i Słowacją, 

 obozy językowe oraz projekty międzynarodowe rozszerzające wiedzę ogólną  

i kompetencje językowe np.: Euroweek, e-Twinning, Business English i in., 

 wycieczki zagraniczne m. in. do Bułgarii, Izraela, Hiszpanii, Włoch, Monako, Wielkiej 

Brytanii, Francji, Niemiec, Czech. 

Nasi uczniowie: 

 biorą udział w zajęciach integracyjnych dla klas pierwszych m. in. w spływach 

kajakowych, spotkaniach z pedagogiem i psychologiem, 

 mają możliwość nauki w przyjaznej i życzliwej atmosferze oraz w bezpiecznych 

warunkach, 

 uczą się 2-3 języków obcych spośród 6 proponowanych: język angielski, język hiszpański, 

język niemiecki, język rosyjski, język francuski na zróżnicowanym poziomie oraz język 

łaciński jako przedmiot dodatkowy w klasie prawniczej, 

 osiągają sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach międzynarodowych, 

ogólnopolskich i wojewódzkich, 

 uzyskują wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, 

 podejmują studia na renomowanych uczelniach publicznych w kraju i za granicą, 

 biorą udział w dodatkowych zajęciach przygotowujących do matury oraz rozwijają swoje 

zdolności i zainteresowania w różnych kołach: Szkolny Klub Filmowy, Koło Przyjaciół 

Biblioteki, Szkolny Klub Europejski, Koło Fotograficzne „FLESZ”, Szkolne Koło 

Wolontariatu, Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło PTTK, Szkolne Koło Sportowe, Szkolne 

Koło Strzeleckie, Szkolny Klub UNESCO, Uczniowski Fundusz Oświaty i in.,  

 objęci są patronatem uczelni wyższych oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, 

zdobywają wiedzę na uniwersytetach podczas wykładów, warsztatów, na seminariach  

i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych, 

 uczestniczą w projektach organizowanych przez Prezydenta Polski oraz Ministra Edukacji 

i Nauki: Narodowe Czytanie, Szkoła pamięta, Szkoła do hymnu, 



 biorą udział w zajęciach wzbogacających program nauczania: lekcje w kinie, spotkania  

z ludźmi kultury, nauki i sztuki, 

 uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych z historii, biologii, geografii, fizyki, chemii, 

wyjeżdżają do muzeów, kin i teatrów, 

 mają możliwość zdobywania nowych umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie na 

„Białych Szkołach” w Zakopanem (szkoła posiada własny sprzęt) oraz żeglugi  

i windsurfingu podczas „Klas pod Żaglami”,  

 są nagradzani za bardzo dobre wyniki w nauce, 100% frekwencję oraz sukcesy  

w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,  

 mają możliwość poszerzenia wiedzy poprzez udział w zajęciach e-learningowych na 

platformie edukacyjnej Moodle, 

 posiadają indywidualne konta dostępu do szkolnej sieci komputerowej, korzystają  

z Internetu za pomocą hotspota na terenie szkoły, 

 angażują się w działalność charytatywną i społeczną (m. in. pomagają w rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, wspierają w nauce dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, organizują 

akcje charytatywne i akcje pomocy zwierzętom).  

Zapraszamy do naszej szkoły 


