I LO w Malborku ma 75 lat !!!
75 lat szkoły to informacja godna zaakcentowania. Jesteśmy w tej szkole
nieprzypadkowo. Głównie po to, aby na własne oczy przekonać się, że funkcjonowanie szkoły
w siedemdziesiątym piątym roku jej istnienia łączy się cały czas z kultywowaniem tradycji, ale
także z jej DNA, z edukacyjną filozofią skupiającą się na innowacji i ciągłym ulepszaniu tego,
co już istnieje. Filozofią, jaka przyświecała od początku założycielom szkoły.
Dzięki temu wiemy już, że pomimo różnych perturbacji i transformacji szkoła nie
straciła nigdy swojego wyjątkowego charakteru. Choć często brakowało nakładów
finansowych, bezustannie rodziły się w I LO innowacyjne i całkowicie własne inicjatywy
edukacyjne.
TY RÓWNIEŻ MOŻESZ STAĆ SIĘ CZĘŚCIĄ HISTORII TEJ SZKOŁY,
SZKOŁY WYJĄTKOWEJ MARKI!

w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” szkoła zaliczona jest do grona najlepiej
kształcących liceów w Polsce: BRĄZOWA TARCZA – 2019 r. oraz 2021 r.,
SREBRNA TARCZA – 2020 r.,
najwyższa ZDAWALNOŚĆ MATUR w powiecie malborskim,
uczniowie z INDEKSAMI jeszcze przed egzaminem dojrzałości,
DOGODNA LOKALIZACJA - historyczny budynek objęty ochroną
wojewódzkiego konserwatora zabytków; na dziedzińcu szkoły pomnik przyrody,
organizacja cyklicznych: zjazdów absolwentów, festiwali „Śpiewać każdy może”,
Henryków, rajdów szkolnych „Malwira”, festiwali filmowych na Dzień Patrona,
jako jedna ze 140 szkół w Polsce jesteśmy SZKOŁĄ KOMPETENCJI
PRZYSZŁOŚCI - realizujemy projekty społeczne: najlepszy projekt w temacie
Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 2018 - nagroda ZŁOTE WILKI; najlepszy
projekt społeczny w województwie pomorskim 2018 -SREBRNE WILKI,
uczniowie z tytułem NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA POWIATU
MALBORSKIEGO,
baza lokalowa umożliwia naukę w systemie jednozmianowym (od godziny 08:00).

NASI UCZNIOWIE

otrzymują stypendia: PREZESA RADY MINISTRÓW, MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ, MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO,
są chlubą dla szkoły dzięki swoim sukcesom w olimpiadach, konkursach i
zawodach sportowych,
kontynuują naukę na prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą,
uczestniczą w wymianach międzynarodowych,
zwiedzają Polskę i Europę podczas wycieczek krajowych i zagranicznych,
wyjeżdżają do muzeów, kin i teatrów,
realizują projekty społeczne,
rozwijają swoje zdolności i zainteresowania (Rock Opera „Krzyżacy”,
koncerty charytatywne, zespół wokalny „Parafraza”, audycje radiowe
„Młodzieżowy bigos”),
aktywnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach Lokalnego
Centrum Nauczania Kreatywnego ( „Zdolni z Pomorza”),
angażują się w działalność Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła
Wolontariatu „Filantrozaury”.

CO INNI MÓWIĄ O NASZEJ SZKOLE?
ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA ZAKŁADKI ABSOLWENCI

Klasa politechniczna: matematyka, fizyka, informatyka
matematyka, fizyka, informatyka – 30 uczniów

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy po ukończeniu liceum mają zamiar
podjąć studia na kierunkach politechnicznych. Oferta edukacyjna tej klasy – oprócz
przedmiotów w zakresie rozszerzonym: matematyki, informatyki i fizyki – zakłada również

dodatkowe zajęcia z astronomii z elementami astrofizyki, a także zajęcia z programowania
strukturalnego oraz elementów architektury – innowacja pedagogiczna.

Klasa politechniczna przygotowuje do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach
technicznych i ekonomicznych. Jest idealna dla ucznia poszukującego solidnego przygotowania do
studiów informatycznych. Profil przygotowano także z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłość
z zarządzaniem finansami, bankowością, marketingiem oraz pracą w instytucjach finansowych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
język polski, matematyka, język angielski, fizyka

Klasa humanistyczno – prawna z elementami dziennikarstwa
język polski, historia, język angielski – 30 uczniów

Uczniowie o zainteresowaniach
humanistycznych realizują w tej klasie na

poziomie rozszerzonym język polski,
historię oraz język angielski. Profil klasy
skierowany jest do przyszłych
prawników, socjologów, dziennikarzy,
dyplomatów, kulturoznawców, filologów,
a także pracowników administracji
publicznej, samorządowej, czy instytucji
unijnych.

Nauka w tej klasie daje możliwość uczestnictwa
w dodatkowych zajęciach z historii państwa i
prawa oraz elementów dziennikarstwa,
przybliżających pracę w różnego rodzaju
mediach. Uczniowie biorą udział w spotkaniach
z adwokatami, sędziami i radcami prawnymi,
prowadzą szkolną audycję w Radio Malbork –

„MŁODZIEŻOWY BIGOS”. Oferta skierowana
jest do tych, którzy chcą doszukiwać,
doczytywać, dokształcać się i są niezmiennie
ciekawi świata i ludzi.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
język polski, matematyka, język angielski, historia

Klasa biomedyczna z elementami psychologii
biologia, chemia, język angielski – 30 uczniów

W klasie o tym profilu powinni podjąć naukę uczniowie zainteresowani studiowaniem medycyny,
biotechnologii oraz innych kierunków biotechnicznych. Przedmioty wiodące w tym profilu to
chemia, biologia i język angielski na poziomie rozszerzonym. Nauka w klasie biomedycznej
stwarza szerokie możliwości dalszej edukacji. Dodatkowo dla tego profilu kształcenia zostały
przewidziane zajęcia z elementów psychologii oraz ratownictwa medycznego.

Jest to wymarzona klasa dla osób lubiących przedmioty związane z naukami przyrodniczymi lub
ścisłymi. Absolwenci mogą podjąć studia na takich kierunkach, jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria
środowiska, farmacja, psychologia…

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
język polski, matematyka, język angielski, biologia

Klasa językowa z elementami turystyki
geografia, język angielski, język hiszpański – 30 uczniów

Profil przygotowuje uczniów między
innymi do studiów z zakresu języka
obcego. Zdobyta podczas nauki wiedza
pozwoli z powodzeniem na studiowanie
również takich kierunków, jak: ekonomia,
handel i marketing, zarządzanie, reklama,
logistyka, geografia, geologia, inżynieria

środowiska, leśnictwo, ochrona
środowiska, architektura krajobrazu,
geodezja, turystyka i rekreacja, stosunki
międzynarodowe.

Jednym z elementów edukacji będzie
uczestnictwo w wycieczkach, rajdach,
zajęciach terenowych. Nauka w tej klasie
może stać się okazją do poznania ważnych ze
względów geograficznych i historycznych
miejsc w regionie, w Polsce i w Europie.
Przedmioty wiodące to: geografia, język
angielski i język hiszpański. Dodatkowo dla
tego profilu zostały przewidziane zajęcia z
turystyki regionu i elementów edukacji
muzycznej.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
język polski, matematyka, język angielski, geografia

