
Dzień otwarty:

20 marca 2019 roku, w godzinach: 10.00 

Dzień otwarty:

20 marca 2019 roku, w godzinach: 10.00 – 18.00 



Patron szkoły

Walenty Roździeński

Brusiek vel Brusek

Żył w latach 1560 – 1622. Poeta, kuźnik.Żył w latach 1560 – 1622. Poeta, kuźnik.

Autor unikatowego traktatu wierszowanego opisującego 
historię kuźnictwa i górnictwa śląskiego 
pt. Officina ferraria abo huta warstat

z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego 

wydanego w Krakowie w 1612 r. 

Patron szkoły

Autor unikatowego traktatu wierszowanego opisującego 
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• Otwarcie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD

• Powołanie I Liceum Ogólnokształcącego

• Zmiana nazwy szkoły na Szkołę Podstawową i 

• Nadanie szkole imienia Walentego Roździeńskiego 
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• Nadanie szkole imienia Walentego Roździeńskiego 

•Powołanie Zespołu Szkół ,w skład którego wchodzi:
•I Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Medyczne

• Powołanie dwóch odrębnych jednostek organizacyjnych:
• I Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Medycznego

• Powołanie Zespołu  Szkół Ogólnokształcących nr 1:
• Gimnazjum nr 11, I Liceum Ogólnokształcącego  i m. W. Roździeńskiego

1.09.1948r.

Otwarcie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD

1.09.1955r.

Powołanie I Liceum Ogólnokształcącego

21.02.1957r.

Zmiana nazwy szkoły na Szkołę Podstawową i I Liceum Ogólnokształcące nr 1

20.06.1964r.

Nadanie szkole imienia Walentego Roździeńskiego Nadanie szkole imienia Walentego Roździeńskiego 

1.09.1978r.

Powołanie Zespołu Szkół ,w skład którego wchodzi:
I Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Medyczne

1.09.1988r.

Powołanie dwóch odrębnych jednostek organizacyjnych:
I Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Medycznego

1.09.2000r.

Powołanie Zespołu  Szkół Ogólnokształcących nr 1:
Gimnazjum nr 11, I Liceum Ogólnokształcącego  i m. W. Roździeńskiego



Mamy już 70 lat!Mamy już 70 lat!Mamy już 70 lat!Mamy już 70 lat!



Kierunki kształcenia na rok szkolny 2019/2020

cykl 3 – letni dla absolwentów gimnazjum

cykl 4 – letni dla absolwentów szkół podstawowych

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2019/2020

letni dla absolwentów szkół podstawowych



biologiczno –

Rozszerzenia:

• Biologia

• Chemia

• Język Angielski

– chemiczny

Przygotujemy Cię na:

• kierunki medyczne

• fizjoterapię

• biotechnologię• biotechnologię

• biologię

• chemię

• farmację

• i wiele innych…



matematyczno –

Rozszerzenia:

• Matematyka

• Informatyka

• Język Angielski

– informatyczny

Przygotujemy Cię na:

• informatykę

• matematykę

• robotykę

• mechatronikę

• i wiele innych…



językowo – geograficzny

Rozszerzenia:

• Geografia

• Język Angielski

• Język obcy*

*Drugi język obcy możesz wybrać spośród:

j. francuskiego, j. włoskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego

geograficzny

Przygotujemy Cię na:

• geografię

• geologię

• geodezję

• filologię angielską

• i wiele innych…

*Drugi język obcy możesz wybrać spośród:

j. francuskiego, j. włoskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego



humanistyczno 

Rozszerzenia:

• Język Polski

• Historia

• Język obcy*

*Drugi język obcy możesz wybrać spośród:

j. francuskiego, j. włoskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego

humanistyczno – filozoficzny

Przygotujemy Cię na:

• filologię polską

• socjologię

• filozofię

• i wiele innych…

*Drugi język obcy możesz wybrać spośród:

j. francuskiego, j. włoskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego



prawno –

Rozszerzenia:

• Historia

• WOS

• Język Angielski

medialny

Przygotujemy Cię na:

• dziennikarstwo

• prawo

• ekonomię

• historię

• i wiele innych…



Baza dydaktyczna

Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną, 
która wspomaga uczniów 

w rozwoju. W jej skład m.in. 
wchodzą: nowoczesna pracownia 

informatyczna oraz językowa, 
siłownia, kompleks sportowy oraz 

biblioteka z czytelnią.

Baza dydaktycznaBaza dydaktyczna

Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną, 
która wspomaga uczniów 

w rozwoju. W jej skład m.in. 
wchodzą: nowoczesna pracownia 

informatyczna oraz językowa, 
siłownia, kompleks sportowy oraz 

biblioteka z czytelnią.

Baza dydaktyczna



Sport i nauka idą u nas w parze

Jesteśmy jedną z najbardziej 

usportowionych szkół w mieście.

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze 
sportowej, nasi uczniowie mają 

możliwość ciągłego poprawiania 
swoich umiejętności.

Sport i nauka idą u nas w parzeSport i nauka idą u nas w parze

Jesteśmy jedną z najbardziej 

usportowionych szkół w mieście.

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze 
sportowej, nasi uczniowie mają 

możliwość ciągłego poprawiania 
swoich umiejętności.

Sport i nauka idą u nas w parze



Dni Języków Obcych / EUROWEEK

Tradycją naszej szkoły stały się 
Dni Języków Obcych 

naszych uczniów w 

Dni Języków Obcych / EUROWEEKDni Języków Obcych / EUROWEEK

Tradycją naszej szkoły stały się 
Dni Języków Obcych oraz udział 
naszych uczniów w Euroweeku…

Dni Języków Obcych / EUROWEEK



Wyjazdy zagraniczne

… a także wyjazdy zagraniczne

by poznawać ich kulturę i obyczaje.

Zwiedziliśmy już Londyn, Szkocję, 
Kornwalię, Węgry, Rumunię, 

a podczas programu 
Grecję, Hiszpanię oraz Portugalię.

Wyjazdy zagraniczneWyjazdy zagraniczne

wyjazdy zagraniczne, 
by poznawać ich kulturę i obyczaje.

Zwiedziliśmy już Londyn, Szkocję, 
Kornwalię, Węgry, Rumunię, 

a podczas programu Comenius

Grecję, Hiszpanię oraz Portugalię.

Wyjazdy zagraniczne



Dlaczego my?

• I LO jest placówką edukacyjną, która kładzie bardzo duży nacisk na naukę języków obcych

• Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach

• Wielu absolwentów liceum wybrało karierę naukową

• Szkoła kształtuje też wrażliwość uczniów na potrzeby drugiego człowieka
udział w różnorodnych akcjach charytatywnychudział w różnorodnych akcjach charytatywnych

• Jesteśmy szkołą z tradycjami, ale podejmującą wyzwanie nowoczesnego nauczania

• Posiadamy doskonale wykwalifikowaną kadrę

• Szkoła otwarta jest na nowe idee, wspiera kreatywność uczniów i formuje ich charaktery

Dlaczego my?

duży nacisk na naukę języków obcych

sukcesy w różnych dziedzinach

wrażliwość uczniów na potrzeby drugiego człowieka, młodzież bierze 

, ale podejmującą wyzwanie nowoczesnego nauczania

wspiera kreatywność uczniów i formuje ich charaktery



Dlaczego my?

• Jesteśmy szkołą z 70– letnią tradycją

• Jesteśmy szkołą przyjazną dla ucznia i nauczyciela, rzetelnie przygotowującą do podjęcia dalszej 
nauki, dająca możliwości realizacji wymarzonych celów

• Jesteśmy jedną z najbardziej usportowionych szkół w Sosnowcu

• Uczestniczymy w ciekawych programach i projektach • Uczestniczymy w ciekawych programach i projektach 

• Organizujemy szereg atrakcyjnych wyjazdów krajowych i zagranicznych 

• Posiadamy bezpłatny e-dziennik VULCAN i oferujemy nowoczesne metody nauczania

• Posiadamy system kontroli wstępu do szkoły za pomocą kart szkolonych

• Organizujemy cykliczne wieczorki poetycko – muzyczne

Dlaczego my?

, rzetelnie przygotowującą do podjęcia dalszej 

w Sosnowcu

i projektach edukacyjnychi projektach edukacyjnych

krajowych i zagranicznych 

i oferujemy nowoczesne metody nauczania

do szkoły za pomocą kart szkolonych

muzyczne



Pomagamy innym!Pomagamy innym!



WspółpracujemyWspółpracujemy



ul. Stanisława Staszica 62
41-200 Sosnowiec

Tel. 32 / 266 

E-mail: lo1@sosnowiec.edu.pl

rozdzienski.pl

ul. Stanisława Staszica 62
200 Sosnowiec
32 / 266 -18 34

lo1@sosnowiec.edu.pl

rozdzienski.pl


