
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁAŃCUCIE   

TO SZKOŁA Z TRADYCJAMI 

 

I Liceum Ogólnokształcące to najstarsza szkoła średnia w powiecie łańcuckim, stąd 

niewątpliwym jej atutem jest tradycja. Nasi uczniowie to często przedstawiciele czwartego, 

trzeciego czy drugiego pokolenia Sienkiewiczaków. W pracy wychowawczej akcentujemy 

wielki wkład absolwentów w różne dziedziny funkcjonowania zarówno małej ojczyzny, jak 

i ich udział w tworzeniu potencjału intelektualnego w wymiarze ogólnopolskim. Wybitni 

naukowcy i samorządowcy, duchowni i nauczyciele, znakomici lekarze, luminarze kultury 

i sztuki, znani prawnicy i przedstawiciele nauk ścisłych – to wychowankowie różnych 

roczników tej prawie 115. letniej szkoły. Tradycję stworzyli nauczyciele, ci najwybitniejsi, 

wręcz legendarni, tacy jak profesor Jan Marszał czy profesor Halina Puterla, jak i ci 

„rzemieślnicy pedagogiki”, wytrwali w wysiłku kształtowania umysłów  i charakterów, 

których sylwetki często i z serdeczną wdzięcznością przywoływane są podczas zjazdów 

koleżeńskich. 

 

Równie ważne jak tradycja jest tu i teraz. Także dzisiaj I Liceum może poszczycić się 

wielkimi osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych i bardzo dobrymi wynikami matur, 

co zadecydowało o przyznaniu szkole prestiżowych tarcz w rankingu Perspektyw. Tylko w 

ostatnich kilku latach Sienkiewiczacy sięgnęli po laury olimpijskie, m.in. z biologii, 

filozofii, języka rosyjskiego. Lista wcześniejszych sukcesów jest długa i obejmuje wiele 

przedmiotów. Również udział w różnorodnych konkursach o zasięgu międzynarodowym, 

krajowym czy wojewódzkim świadczy o aktywności nauczycieli i uczniów.  

 

Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie kreatywna, świetnie wykształcona i ciągle 

podnosząca swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna - z tytułami naukowymi, z 

uprawnieniami do nauczania dwóch lub trzech przedmiotów, pośród której są 

egzaminatorzy i metodycy. Przykładem dobrych praktyk może być wyróżniony projekt 

Erasmus+ zatytułowany: Europejska szkoła w małym miasteczku, jedyny w kraju, w ramach 

którego 16. nauczycieli doskonaliło znajomość języka obcego i metodykę nauczania 

podczas zagranicznych kursów w wielu krajach UE.  

Więcej: http://czytelnia.frse.org.pl/media/Projekty-z-POWERem-calosc-online.pdf. 

 

Pracę dydaktyczną wspiera nowoczesny sprzęt multimedialny i TIK. Szkoła posiada 

kilkanaście tablic interaktywnych (część z nich pozyskana jako nagrody w różnorodnych 

konkursach, dwie w ramach programu „Aktywna Tablica 2020”, cztery poprzez projekt 

„Wsparcie dla Szkół Powiatu Łańcuckiego 2020”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://czytelnia.frse.org.pl/media/Projekty-z-POWERem-calosc-online.pdf


MOCNE STRONY NASZEGO LICEUM 

 Corocznie prawie stuprocentowa zdawalność matur. 

 Efektywna praca z uczniami, przekładająca się na wysokie wyniki egzaminów 

maturalnych, najczęściej powyżej średniej powiatu, województwa czy kraju. 

 Zajęcia dodatkowe i konsultacje z nauczycielami, przygotowujące do matury.  

 Wysokie miejsca w rankingu liceów ogólnokształcących w Polsce - srebrne i brązowe 

tarcze.  

 Testy kompetencji językowych kwalifikujące do grup zaawansowania w zakresie 

języka angielskiego.  

 W ofercie edukacyjnej kilka języków obcych do wyboru: francuski, hiszpański, 

niemiecki, rosyjski i łaciński. 

 Koła przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne, wykłady i warsztaty prowadzone przez 

pracowników zaprzyjaźnionych uczelni. 

 Szeroka oferta zajęć dodatkowych - ratownictwo medyczne, prawoznawstwo, filozofia, 

ekonomia w praktyce, język łaciński i kultura antyczna, robotyka, komparatystyka.  

 Do dyspozycji uczniów 26 tysięcy książek w bibliotece i czytelnia multimedialna. 

 Nauka w systemie jednozmianowym. 

Ponadto: 

 Podjęliśmy starania o przyznanie grantu w ramach Ponadnarodowej Mobilności 

Uczniów, w ramach którego planowane są wyjazdy zagraniczne, mające na celu 

poszerzenie kompetencji językowych uczniów oraz zwiększenie ich perspektywy 

kulturowo-historycznej i powiązań pomiędzy Łańcutem i jego okolicami, a innymi 

częściami dziedzictwa europejskiego.  

 Zamierzamy wdrażać programy, mające na celu zwiększenie edukacji w wymiarze 

europejskim oraz doskonalenie języka poprzez kontakt z uczniami z innych krajów. 

 

 

 

Wspierające relacje międzyludzkie i profesjonalizm to wyznaczniki naszej pracy. 

Pozostając szkołą z tradycjami, pracujemy w sposób nowatorski i efektywny. 

 

 

Według Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Średnich – Liceów 

Ogólnokształcących - jesteśmy od kilku lat w elitarnym gronie posiadaczy  

 

SREBRNEJ lub BRĄZOWEJ TARCZY.  

W roku 2020 dwoje uczniów naszej szkoły  

zostało stypendystami Prezesa Rady Ministrów. 

 

 

 

 



PRZYJDŹ DO NAS, BO: 
 

● Jesteśmy zaangażowani w akcje społeczne: np. Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, Caritas, Pola Nadziei. 

● Uczestniczymy w różnych projektach edukacyjnych, konkursach wewnętrznych  

i pozaszkolnych, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych. 

● Bierzemy udział w wymianie polsko-niemieckiej ze szkołą w Eckenhagen. 

● Współpracujemy z uczelniami wyższymi. 

● Realizujemy edukacyjne projekty unijne.  

● Organizujemy dni tematyczne, bale szkolne, wieczory filmowe. 

● Podróżujemy po Polsce i Europie. 

● Korzystamy z kawiarenki, dobrze wyposażonej salki muzycznej, sklepiku i bezpłatnego 

Wi-Fi. 

● Stwarzamy możliwość udziału w olimpiadach i konkursach: 

  polonistyczny „Dyktando o Złote Pióro Henryka”,  

  matematyczny im. Prof. Jana Marszała,  

  jęz. angielskiego „Jezykomaniak to ja”  

  geograficzny „Wielki Konkurs Geograficzny”,  

  festiwal piosenki hiszpańskiej, włoskiej etc. 

● Na przerwach słuchamy muzyki z radioli – NASZA SZKOŁA TĘTNI ŻYCIEM. 

 
 

 


