
 

I LO -  NOWOCZESNA SZKOŁA SUKCESU  

 

 

 

„Jesteśmy dumni z tego,  

kim jesteśmy i skąd jesteśmy!!!” 

I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim 

im. Marii Skłodowskiej – Curie 

ul. Hallera 34  ,    83-200 Starogard Gdański 

 tel (58) 562 29 03 

 e-mail: czerwonyogolniak@wp.pl; www.lo.internetdsl.pl 

 facebook: https://www.facebook.com/samorzadstg/?fref=ts 

     

Jesteśmy szkołą o ponad 135-letniej tradycji, cenioną w środowisku,  

dumną ze swoich osiągnięć oraz sukcesów swoich wychowanków.  

 

W roku 2016/ 2017  szkoła prowadzi nabór do klas:  

 

Klasa Przedmioty realizowane na poziomie 

rozszerzonym 

  Politechniczna matematyka , fizyka, j. obcy 

Informatyczna matematyka, informatyka, j. obcy 

Chemiczna matematyka, chemia, j. obcy 

Biotechnologiczna matematyka, biologia, j. obcy 

Ekonomiczna matematyka, geografia, j. obcy 

Lingwistyczna j. polski, j. angielski, j. niemiecki 

Prawno -społeczna j. polski, wos, historia 

Biologiczno - chemiczna biologia, chemia, j. obcy 

 

Zapewniamy skuteczność nauczania wysokie wyniki na egzaminie maturalnym  

oraz bardzo dobre przygotowanie do dalszej edukacji na renomowanych uczelniach.  

                100% uczniów zdaje egzamin maturalny!!!! 
 

 

     

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

W 2015r. zdobyliśmy 

3 miejsce  w Polsce  

w rankingu „Szkoła 

Kompetencji  Przyszłości”   
.………….Przysz…łościPrzys

złości”przyszłości”    

 

Otrzymaliśmy tytuł 

„Srebrnej Szkoły 2015” 

 



W roku 2016/ 2017  szkoła prowadzi nabór do klas: 

 

Politechniczna 

 Przedmioty realizowane  na poziomie rozszerzonym: 
matematyka, fizyka, j. obcy. 
 Przedmioty uzupełniające: matematyka politechniczna. 
  

 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.:  
architektura, elektronika,  telekomunikacja, transport , 
nanotechnologia, mechatronika , budownictwo. 

 

 

 

 

 

Informatyczna 

 Przedmioty realizowane  na poziomie rozszerzonym: 
matematyka, informatyka, j. obcy. 
 Przedmioty uzupełniające: fizyka politechniczna. 
 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.:  
informatyka, automatyka, robotyka.  

 

Chemiczna 

 Przedmioty realizowane  na poziomie rozszerzonym: 
matematyka, chemia, j. obcy. 
 Przedmioty uzupełniające: matematyka politechniczna. 

 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.:  
inżynieria biomedyczna, chemia, ochrona środowiska, 
biznes chemiczny. 
 
         

Ekonomiczna 

 Przedmioty realizowane  na poziomie rozszerzonym: 
matematyka, geografia, j. obcy. 
 Przedmioty uzupełniające: matematyka ekonomiczna. 

 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.:  
ekonomia, zarządzanie, logistyka, turystyka, marketing. 
 
 
            
 

Lingwistyczna 

 Przedmioty realizowane  na poziomie rozszerzonym: 
j.polski, j. angielski, j. niemiecki. 
 Przedmioty uzupełniające: coaching. 
 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.:  
filologia, teologia, politologia, translatoryka. 
 

    

Prawno- społeczna 

 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: 
j.polski, wos, historia. 
 Przedmioty uzupełniające: elementy prawa. 
 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.: 
prawo, psychologia, pedagogika, socjologia, 
dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, public 
relations. 

 

 

 

Biotechnologiczna 

 Przedmioty realizowane  na poziomie rozszerzonym: 
matematyka, biologia, j. obcy. 
 Przedmioty uzupełniające: biologia biomedyczna. 
 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.:  
biotechnologia, mechatronika, dietetyka, kryminalistyka. 
 

 

 

 

Medyczna 

 Przedmioty realizowane  na poziomie rozszerzonym: 
biologia, chemia, j. obcy. 
 Przedmioty uzupełniające: biologia medyczna. 
 Przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach np.:  
medycyna, farmacja, stomatologia. 

 

 


