Dlaczego ŚNIADEK?
„Śniadek” – szkołą nowoczesnych rozwiązań
Oferta edukacyjna I LO na nowy rok szkolny powstała w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb
przyszłych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych i sygnały płynące z środowiska
lokalnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, stworzyliśmy propozycję, która pozwoli
rozwijać pasje i zainteresowania młodzieży w różnych dziedzinach oraz wyposaży ją w kompetencje
niezbędne na następnym etapie kształcenia.
Chcąc zachować równowagę między tradycją a nowoczesnością zaplanowaliśmy stworzenie klas,
których założenia programowe pozwolą na dokonanie wyboru adekwatnego do indywidualnych
potrzeb ucznia, uwzględniając przy tym dynamikę rynku pracy.
Co mamy do zaproponowania ?


najwyższą jakość nauczania – z nami zdasz maturę i nie będziesz miał problemu z podjęciem
studiów w kraju i za granicą. Zapewniamy repetytoria przygotowujące do egzaminów z
przedmiotów maturalnych,



jesteśmy szkołą kompetencji – u nas zdobędziesz: a) certyfikowane kursy, np. samoobrony,
strzelecki czy pierwszej pomocy b) sprawności przydatne na rynku pracy, np. kurs emisji głosu
czy kursy z zakresu osobistego…



uczymy z pasją – w naszej ofercie znajdziesz: zajęcia teatralne w Kawiarence literackoteatralnej „To i owo”, zajęcia taneczne LATINO SOLO, zajęcia fotograficzne w kole
fotograficznym „FotoŚ”, zajęcia kreatywne w pracowni H2O, zajęcia dziennikarskie przy
współpracy z redaktorami Radia „Katowice”, Szkołą Reportażu w Katowicach i Klubem
Sportowym „Rozwój Katowice”.



zapewniamy bardzo dobre warunki do nauki i wypoczynku: a) nowoczesne i profesjonalne
pracownie, np.: pracownia lingwistyczna, „zielona” pracownia biologiczna, studio
fotograficzne „FotoŚ”, teatralna pracownia polonistyczna, pracownia kreatywna H2O,
pracownia projektowania b) zaplecze sportowo-rekreacyjne; dysponujemy salą gimnastyczną,
wielofunkcyjnym boiskiem, siłownią, w sąsiedztwie szkoły znajduje się zabytkowy, najstarszy
basen w Polsce, c) strefą wypoczynkową z Lunch Barem, kanciapą uczniowską i sympatycznym
ogródkiem,



wprowadzamy nowatorskie narzędzia edukacyjne – w tym iPad.

SUKCESY UCZNIÓW I LO

I LO – dobra szkoła średnia
Jest jedna zasadnicza rzecz, określająca wyjątkowość człowieka … pasja.
W I LO zawsze uczyli nauczyciele „z pasją”, którą zarażali swoich wychowanków.
To owocowało wieloma sukcesami w różnych obszarach działalności szkoły. Przez
dziesięciolecia licealiści zdobywali najwyższe osiągnięcia w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych. Oto niektóre z nich:

JĘZYK POLSKI
 1998r. - Katarzyna Wawrzków – finalistka etapu wojewódzkiego XLIII
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 1999r. - Katarzyna Ledwoń - wyróżniona praca maturalna w Ogólnopolskim
Konkursie, organizowanym przez PAN i MEN
 2001r. - Anna Gryglaszewska – laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na
Najlepszą Pracę Literacką
 2002r. - Karolina Jastrzębska - finalistka etapu wojewódzkiego XLIV Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego,
 2007r. - Natalia Kruszyna – Główna Nagroda Literacka w VII Turnieju Jednego
Wiersza
 2008r. - Alicja Kempny – finalistka 53 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
(etap rejonowy)
 2008r. - Tomasz Gorol – I miejsce w Regionalnym Konkursie Literackim „Moje małe
abstrakcje”, organizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną
w Łodzi.
 2008r. - Magdalena Gęgotek – wyróżnienie w kategorii literackiej w Śląskim Festiwalu
Młodych – Helikon 2008
 2008r. - Klaudia Wachowska – wyróżnienie w kategorii literackiej w Śląskim Festiwalu
Młodych – Helikon 2008
 2008r. - Tomasz Gorol – wyróżnienie w kategorii literackiej w Śląskim Festiwalu
Młodych – Helikon 2008 r.
 2008r. - Dariusz Fijoł – Literacka Nagroda za tekst miesiąca stycznia, przyznawana
przez Regionalny Ośrodek kultury w Katowicach
 2011r. - Monika Wacławczyk – I miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
„Złota Struna 2011”
 2011r. - Monika Wacławczyk – I miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie
Recytatorskim Poezji Metafizycznej
 2015r. - Ilona Zając – I miejsce w turnieju „Wywiedzione ze słowa” w 58
Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim (etap regionalny)
 2015r. - Adrian Hadasz – laureat Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Olimpiady
Wiedzy o Górnym Śląsku
 2016r. - Agata Jarząbek – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Literaturze
 2016r. - Małgorzata Klimczok – laureatka Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej
Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku
 2017r. - Klaudia Guziejewska – laureatka Miejskiego Konkursu Literackiego,
pt. „Pejzaże naszej psychiki”
 2017r. - Marcin Pawełczyk – laureat Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Olimpiady
Wiedzy o Górnym Śląsku
 2018r. - Aleksandra Trawińska – finalistka Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej
Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku
HISTORIA
 1997r. i 1998r. - Ewa Kowalska – laureatka konkursu: „Parlamentaryzm w Polsce”

 2003r. - Katarzyna Niemczyk – laureatka XXIX Olimpiady Historycznej
 2014r. - Olaf Kot – finalista Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Olimpiady Wiedzy
o Górnym Śląsku
 2016r. - Małgorzata Klimczok – laureatka Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej
Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

BIOLOGIA
 2003r. Jacek Lindel I miejsce w ogólnopolskim konkursie: Ochrona środowiska
na terenach górniczych
 2004r. Dagmara Pluta wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Ochrona środowiska na
terenach górniczych
 2003r. - Damian Pisarski – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym.
 2004r. - Cindyrella Palion - II miejsce w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiej
Olimpiady Zdrowego Stylu Życia.
 2018r. - III miejsce w eliminacjach rejonowych Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego
Stylu Życia
MATEMATYKA
- 1992r. Jarosław Czekalski - I miejsce w Kuratoryjnym Konkursie Matematycznym dla
uczniów klas I i II LO
- 1997r. - Adam Pradela - I miejsce w Konkursie Matematycznym Uniwersytetu Śląskiego
FIZYKA
- 1997r. - Mariusz Roszak – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej
KAWIARENKA LITERACKO - TEATRALNA „To i owo”
Na przestrzeni lat przewinęło się przez nią kilkuset wychowanków. Zespół zdobył
wiele nagród i wyróżnień, podziękowań i listów gratulacyjnych - zarówno w obszarze
teatru jak i literatury. „Kawiarenka” realizuje autorskie scenariusze przedstawień
teatralnych. Miała zaszczyt wystąpić, między innymi, na deskach teatru im.
Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, na scenie Pałacu Wilanowskiego w
Warszawie, na scenie zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie i wielu
innych miejscach.
- W czerwcu 2007 roku jednogłośną decyzją Kapituły otrzymała Nagrodę Roku 2006
Miasta Siemianowice Śląskie w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie oświaty
za założenie i prowadzenie Kawiarenki literacko-teatralnej „To i owo”.
- W roku 2008 otrzymała Dyplom XLI Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Teatru”
(edycja wojewódzka) za kreatywne osiągnięcia w podnoszeniu rangi teatru w życiu
społecznym z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Województwa Śląskiego Towarzystwa
Kultury Teatralnej - Jerzego Kuczery.
- W roku 2011 została uhonorowana Medalem im. Mariana Mikuty „Zasłużonemu
dla kultury teatralnej”.
„Kawiarenka” przez siedem lat realizowała programy, zmierzające do walki z
narkomanią, alkoholizmem, przemocą i agresją oraz uzależnieniami od sieci
internetowej, tworząc spektakle profilaktyczne.

27 lutego 2009 roku na Ogólnopolskiej Konferencji podsumowującej realizację
celów i zadań rządowego programu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji, z rąk Komendanta Głównego Policji, otrzymała
wraz z młodzieżą Certyfikat „Wspiera nas PaT” za realizację autorskich programów
profilaktyczno-edukacyjnych
w obszarze teatru.
- W 2009 roku, powstała w naszym liceum pierwsza i jedyna w Polsce klasa
humanistyczno-artystyczna, objęta patronatem Ogólnopolskiego programu
„Profilaktyka a Teatr”. Tradycje klasy humanistyczno-artystycznej kontynuowane
są na zajęciach popołudniowych Kawiarenki literacko-teatralnej „To i owo”.
- W roku szkolnym 2018/2019 zespół kilkakrotnie reprezentował szkołę, prezentując
swoje autorskie przedstawienia. Najnowszym projektem teatralnym jest spektakl
„Ulice miasta. Okna.”,
KOŁO FOTOGRAFICZNE „FotoŚ”
 2008r. -Tomasz Gorol -II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym dla
dzieci i młodzieży EXPERIENCE, pt.: „Zabytki regionu w Twoim obiektywie,
organizowanym przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
 2012r. - Olaf Kot, Mateusz Grzymek – finaliści V Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Klasa ze snów”, pt.: „Wyprawa na Marsa” ,pod honorowym patronatem
MEN
 2013r. - Ewelina Orzeł – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym, pt:
„Jestem stąd”
SZKOLNY KLUB DEBAT
- 2016r. – II miejsce w Konkursie Debat Oksfordzkich, organizowanym przez Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Bibliotekę Śląską
- 2017 - remis w debacie oksfordzkiej „Metropolia szansą dla młodzieży” zorganizowanej
przez Górnośląski Związek Metropolitalny dla licealistów w Siemianowicach Ślaskich
SPORT
Jedną z pasji uczniów I LO był i jest sport. Zarówno w gronie naszych absolwentów,
jak
i obecnych uczniów mamy sportowców. Są to:
- Agnieszka Dygacz – olimpijka i wielokrotna mistrzyni Polski w chodzie biegowym,
- Magdalena Pasternak – wicemistrzyni Europy w szermierce,
- Szymon Karczmarczyk i Mateusz Gembicki – biathloniści, reprezentanci na
Mistrzostwach Polski w biathlonie,
- Paulina Reder, Paweł Milczarek, Kamil Klim – reprezentanci kadry narodowej juniorów
w hokeju na trawie, uczestnicy Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w hokeju na trawie.
Mimo, że nie jesteśmy szkołą sportową co roku stajemy na podium w rywalizacji
sportowej szkół średnich w mieście. Nasza szkolna drużyna sportowa zdobywa medale
w zawodach piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej oraz biegach przełajowych.

WYNIKI MATURY

Wyniki egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym w 2018r.
Rok szkolny 2017/2018 zakończył się w I LO niewątpliwym sukcesem. Zdawalność matury wyniosła
86% i była najwyższa w powiecie! Wszyscy abiturienci zdali egzaminy ustne, a ich średni wynik
to 73%.

W 2018 roku do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 7
absolwentów liceum. Zdawali oni język polski, matematykę, biologię i język angielski.
Wyniki osiągnięte przez abiturientów I LO są bardzo zbliżone do średnich wyników w kraju
i w województwie. W przypadku języka polskiego wynik osiągnięty w Liceum jest lepszy od
wyniku krajowego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Szczegółowa
analiza wyników z poszczególnych przedmiotów wykazuje, że uczniowie Liceum mieli
problemy z realizacją zadań, które również okazały się najtrudniejsze dla uczniów w innych
częściach kraju. Wysoki wynik plasuje zdających w I LO w staninach średnich i wyżej
średnich, zanotowano również wyniki skrajne (niewielki procent) od niskich po wysokie i
bardzo wysokie.
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