
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie to najstarsza, bo działająca 

od roku 1863, szkoła w mieście. Dzisiejsze I LO to szkoła innowacyjna, europejska 

i aktywna. Jest to placówka, w której tradycja przeplata się z nowoczesnością.  

 

Mocne strony szkoły: 

 

• ponad 155-letnia tradycja połączona z nowoczesnością oraz wielopokoleniowość - wielu 

nauczycieli i rodziców obecnych uczniów to nasi absolwenci. Mury I LO w Koninie opuścili 

znani ludzi świata kultury i nauki, wśród nich Jan A.P. Kaczmarek - kompozytor,  

laureat Oscara, Mieczysław G. Bekker - konstruktor pojazdu księżycowego w misji Apollo, 

 

• klasy dwujęzyczne z poszerzającą się od 2 lat gamą przedmiotów nauczanych w języku 

angielskim - patronat naukowy i językowy PWSZ w Koninie, 

 

• współpraca z uczelniami wyższymi i klasy patronackie (język polski, chemia, języki obce), 

 

• dobry poziom kształcenia gwarantujący wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz 

sukcesy na maturze, a także w konkursach i olimpiadach,  

 

• działalność artystyczna - szkolny chór, zespół wokalny, koncerty muzyczne, warsztaty 

artystyczne i teatralne, współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną im. I.J. Paderewskiego 

w Koninie, 

 

• możliwość poznawania świata i doskonalenia języków obcych - projekty międzynarodowe 

realizowane z programów unijnych (Erasmus+), wymiany uczniowskie ze szkołami w Celle 

i Ingolstadt (Niemcy), 

 

• szeroka oferta przedmiotów uzupełniających, np. matematyka w praktyce, laboratorium 

biologiczne, zajęcia artystyczne, wstęp do psychologii czy konwersacje w języku obcym,  

 

• oferta zajęć pozalekcyjnych odpowiadająca potrzebom uczniów,  

 

• dbałość o rozwój i sprawność fizyczną uczniów - znaczące sukcesy w dziedzinie aerobiku, 

piłki nożnej, piłki siatkowej, unihokeja oraz piłki ręcznej, 

 

• wolontariat oraz edukacja prozdrowotna i ekologiczna, np. organizowanie spotkań 

ze specjalistami na temat przeciwdziałania uzależnieniom oraz promocji zdrowego stylu 

życia, udział w akcjach oddawania krwi, zbiórki na rzecz osób potrzebujących, współpraca 

ze schroniskiem dla zwierząt, 

 

• szacunek dla pamięci historycznej i tożsamości lokalnej, m.in. Izba Pamięci Sybiraków 

z Klubem Wnuka Sybiraka, wspólne lekcje historii z młodzieżą polsko-niemiecką, 

 

• dobra baza dydaktyczna I LO, jej modernizacja i wzbogacanie, m.in. zakup z KBO 

Planetarium z materiałami dydaktycznymi umożliwiającymi poszerzenie wiedzy uczniów 

z dziedziny astronomii, fizyki i geografii, projektory multimedialne w salach lekcyjnych, 

nowoczesny sektor sportowy, 

 

• klimatyczny charakter szkoły - sąsiedztwo Starówki Konińskiej, Parku Miejskiego              

im. Fryderyka Chopina oraz Bulwaru Nadwarciańskiego. 



 

1. KLASA ARTYSTYCZNO-MEDIALNA 

Jesteś młodym artystą, humanistą, marzysz o dziennikarstwie? - to jest klasa dla Ciebie. 

Tutaj rozwiniesz swoje zainteresowania podczas zajęć artystycznych i poznasz sztukę 

dziennikarską od kuchni, biorąc udział w warsztatach dziennikarskich i teatralnych. Możesz 

również realizować się w szkolnej TV Kościuszko i rozwijać swoje pasje humanistyczne 

w kołach historycznych. Do tej klasy zapraszamy wszystkich uczniów szkół muzycznych, 

którzy mogą dołączyć do naszego zespołu instrumentalnego i chóru. Proponujemy Wam 

również zajęcia plastyczne: rysunek, fotografię lub grafikę.  

 

● przedmioty rozszerzone:  język  polski, historia i język angielski,  

● przedmioty uzupełniające: zajęcia artystyczne, konwersacje w języku obcym, 

● możliwość dalszej edukacji: studia na kierunkach artystycznych, a także 

dziennikarstwo, socjologia, historia, politologia, stosunki międzynarodowe. 

 

2. KLASA PSYCHOLOGICZNA 

Fascynuje Cię ludzki umysł i jego tajemnice? Jesteś zainteresowany/-a naukami 

humanistycznymi i przyrodniczymi? - wybierz ten profil i zrealizuj swoje marzenia 

o naukowym poznaniu ludzkiej psychiki. Tutaj weźmiesz udział w warsztatach 

psychologicznych, podniesiesz swoje kompetencje językowe, rozwiniesz swoje pasje 

humanistyczne, a także zrealizujesz się jako wolontariusz, działając w szkolnym kole PCK. 

Do wyboru masz drugi język obcy: hiszpański lub niemiecki.  

 

● przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski, 

● przedmioty uzupełniające: wstęp do psychologii, konwersacje w języku obcym, 

● możliwość dalszej edukacji: studia, np. psychologia, coaching, behawiorystyka 

zwierząt, biologia, a także filologia polska, angielska czy dziennikarstwo 

i komunikacja społeczna.  

 

 

3. KLASA PSYCHOLOGICZNA - DWUJĘZYCZNA 

If you have always been interested in Biology and English, you are welcomed to join our 

bilingual class where you can study both human and anatomy. Here you can get prepared 

for further development in your favorite subjects. You can improve your English skills as well 

as gain necessary knowledge in the field of social psychology. In addition, you may be 

willing to take part and take actions as a volunteer in our school Red Cross. Bilingual 

subjects: Biology, History, English and Social Psychology. 

 

● przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski, 

● przedmioty uzupełniające: Social Psychology, konwersacje w języku obcym, 

● możliwość dalszej edukacji: studia, np. psychologia, psychologia kliniczna, coaching, 

behawiorystyka zwierząt, biologia, a także filologia polska, angielska czy 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 

  

  



 

4. KLASA MEDYCZNA  

Czy chcesz zostać młodym naukowcem i rozwijać swoje pasje przyrodnicze? W tej klasie 

zrozumiesz znaczenie przemian biologiczno-chemicznych zachodzących w otaczającym 

świecie oraz rozwiniesz zdolność krytycznego myślenia. Dewizą nauczycieli działających na 

tym profilu jest uczenie przez doświadczenie. Tutaj możesz pracować w szkolnym kole 

„Liana”, uczestnicząc w jego licznych projektach na terenie Polski i Niemiec. Weźmiesz 

udział w warsztatach laboratoryjnych na Wydziale Chemii/Biologii UAM w Poznaniu czy 

w BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie.  

 

● przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka/język angielski, 

● przedmiot uzupełniający: laboratorium biologiczne, 

● możliwość dalszej edukacji: studia, np. medycyna, weterynaria, genetyka sądowa, 

chemia i toksykologia sądowa, inżynieria biomedyczna, neurobiologia, dietetyka, 

rehabilitacja. 

 

4. KLASA MEDYCZNA - DWUJĘZYCZNA  

You have been dreaming of becoming a doctor for some time. You have always been 

interested in English and passionate about Biology. If this is you, please consider joining the 

bilingual class with Biology in English and Chemistry...in Polish. Step by step you will 

develop your language skills studying various subjects in one of the most common foreign 

languages in the world. If you decide, you will be invited to participate in various hands-on 

and interactive workshops. You will be supported every step of the way by our experienced 

teachers so that you can achieve your most extraordinarily ambitious goals  

 

● przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski, 

● przedmiot uzupełniający: laboratorium biologiczne, 

● możliwość dalszej edukacji: studia, np. medycyna, weterynaria, neurobiologia, 

dietetyka, farmacja, zdrowie publiczne 

 

5. KLASA JĘZYKOWO-TURYSTYCZNA 

Marzysz o działaniach w biznesie krajowym lub międzynarodowym? Tutaj przygotujesz się 

do podjęcia wyzwań z dziedziny nauk społecznych, ale także poznasz tajniki geografii 

Europy i świata. Nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, a także konwersacje 

w języku obcym wzbogacą Twoje kompetencje językowe i pozwolą kontynuować naukę na 

studiach zagranicznych (np. w krajach skandynawskich). Atrakcją tego profilu są programy 

autorskie: „Wędrówka przez kontynenty w języku angielskim” oraz „Język niemiecki 

w turystyce” opracowane przez nauczycieli naszej szkoły i oferowane w ramach 

przedmiotów uzupełniających. Do wyboru masz drugi język obcy: hiszpański lub niemiecki. 

 

● przedmioty rozszerzone: wos, geografia, matematyka/język angielski, 

● przedmioty uzupełniające: Wędrówka przez kontynenty, Język niemiecki w turystyce, 

konwersacje w języku obcym, 

● możliwość dalszej edukacji na kierunkach ekonomicznych, językowych, 

turystycznych, geograficznych, a także politechnicznych, tj. matematyka, 

telekomunikacja, logistyka, architektura krajobrazu. 

 

 

 

 



6. KLASA EKONOMICZNA 

 

Chcesz pracować jako inżynier lub specjalista IT w firmach zagranicznych? Fascynuje Cię 

nasza planeta, problemy ekologii i chcesz nauczyć się rozwiązywać problemy 

współczesnego świata?   Wybierz klasę, w której przygotujesz się do studiów na kierunkach 

politechnicznych, informatycznych czy ekonomicznych. Tutaj zrozumiesz najtrudniejsze 

zadania matematyczne, poznasz tajemnice Ziemi  i możesz doskonalisz swoje umiejętności 

programowania. 

 

● przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, informatyka, 

● przedmiot uzupełniający: matematyka w praktyce, 

● możliwość dalszej edukacji: studia politechniczne, studia ekonomiczne, matematyka, 

logistyka, bankowość, finanse i rachunkowość, informatyka czy robotyka.  

 

 

7. KLASA EKONOMICZNA - DWUJĘZYCZNA 

 

Imagine yourself being a student of a foreign university where you are given a chance to be 

involved in projects with students from different corners of the world… if you can see the 

picture and you intend to become an engineer or an IT specialist and work for foreign 

companies, this offer is for you. Still hesitating? Are you fascinated by math problems or 

mysteries of our planet? Are you eager to learn how to deal with the most challenging issues 

of the world? If you join this bilingual class, you will  acquire all the necessary knowledge 

and skills to choose math- or IT-related majors at university. Ready to join? 

 

● przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski, 

● przedmiot uzupełniający: matematyka w praktyce, 

● możliwość dalszej edukacji: studia, np. budownictwo, energetyka, informatyka, 

fizyka, ekonomia, budowa maszyn; kierunki politechniczne i inne w języku 

angielskim, studia na uczelniach zagranicznych.  

 

 

 


