
Szkoła/Placówka: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie 

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020: 

Lp. Nazwa olimpiady/konkursu/ 
zawodów sportowych 

Osiągnięcie Liczba 
uczniów 

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE 

1.  Olimpiada Historyczna udział w II etapie zawodów 
okręgowych 

2 

2. Olimpiada Wiedzy o Prawie udział w II etapie zawodów 
okręgowych 

1 

3. 6 olimpiad przedmiotowych: 
 Olimpiada Wiedzy o Prawie 
 Olimpiada Historyczna 
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym 
 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
 Olimpiada Tematyczna – „Losy żołnierza i 

dzieje oręża polskiego” 
 Olimpiada Teologiczna 

udział w zawodach II stopnia lub 
awans do zawodów II stopnia 
(okręgowych/ diecezjalnych/ 
rejonowych) 
 
 

29 
 
 

ZAWODY SPORTOWE 

1. Licealiada SZS w piłce ręcznej dziewcząt I m. w zawodach powiatowych drużyna 

2. Licealiada SZS w pływaniu udział w zawodach wojewódzkich 3 

III m. w zawodach rejonowych 2 
drużyny 

3. Licealiada SZS w skoku w dal IV m. w zawodach wojewódzkich 1 

4. Licealiada SZS w sztafetowych biegach 
przełajowych 

III m. i IV m. w zawodach rejonowych 2 
drużyny 

5. Licealiada SZS w drużynowym tenisie stołowym IV m. i V m.  w zawodach rejonowych 2 
drużyny 

6. Licealiada SZS w koszykówce chłopców II m. w zawodach rejonowych drużyna 

7. Licealiada SZS w siatkówce chłopców I m. w zawodach powiatowych drużyna 

8. Licealiada SZS w siatkówce dziewcząt II m. w zawodach powiatowych drużyna 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

1.  VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim                  
i Europejskim Rynku Pracy 

awans do zawodów centralnych 1 

2. XIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i 
Prozy ks. J. Twardowskiego Uśmiech Pana Boga 

nagroda 1 

3. Konkurs Recytatorski "Cztery pory roku" nagroda 1 

4.  Wojewódzki Przegląd Recytatorski Poezji i Prozy 
Patriotycznej im. Gen. Franciszka Kleeberga 

III m. 1 

5.  Jesienny Konkurs Recytatorski "Pamiętajcie o 
ogrodach" 

wyróżnienie 1 

6. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny  wyróżnienie 2 

7. Ogólnopolski Turniej Gry Planszowej " Czas na 
start-up" 

IV m. w zawodach wojewódzkich drużyna 
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Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły/placówki w roku szkolnym 2019/2020: 

1. Konkurs powiatowy organizowany przez I LO adresowany do gimnazjalistów powiatu 
łukowskiego:  Powiatowy Konkurs dla gimnazjalistów „ Mistrz Języka Angielskiego”.  

2. Projekty realizowane w ramach wolontariatu, np.:  kiermasz ozdób bożonarodzeniowych, 
„Polacy-Rodakom”, „Aniołkowe Granie”, kwesty PCK,  paczki dla potrzebujących uczniów szkoły, 
„Zbieram to w szkole” - projekt misyjny, zbiórka plastikowych korków na rehabilitację dziecka, 
„Zbiórka Wszystkich Świętych” (dochód przeznaczony na wsparcie dwóch uczennic szkoły), 
kiermasz charytatywny w ramach akcji "Most do nieba" (pomoc dla dziecięcego oddziału 
hospicjum w Wilnie), wolontariat w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Łukowie (promowanie 
czytelnictwa) i inne. 

3. Projekty popularyzujące i upamiętniające ważne daty i święta, np.  Dzień Edukacji Narodowej, 
Narodowy Dzień Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”, Narodowe Święto Niepodległości (m.in.: 
akademia, udział w ogólnopolskim projekcie MEN - odśpiewanie hymnu narodowego), Dzień 
Patrona Szkoły, projekt „Światowy Dzień Życzliwości”, „Dzień szkoły bez przemocy”,  

4. Projekty w ramach edukacji obywatelskiej, edukacji o regionie, np. Maraton Pisania Listów 
Amnesty International, projekt „Odpowiedzialność nieletnich w świetle polskiego prawa – hejt i 
cyberprzemoc”, innowacja pedagogiczna „Aktywny i twórczy obywatel – edukacja medialna, 
prawna i europejska”.   

5. Projekt edukacji filozoficznej „LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego 
komunikowania się” dla uczniów klasy humanistycznej finansowany z funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (50-godzinne warsztaty prowadzone 
przez pracowników naukowych  UMCS w Lublinie). 

6. Projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień, m.in. warsztaty profilaktyczne dla uczniów, 
warsztaty dla rodziców i nauczycieli, akcje informacyjne. 

7. Akcje czytelnicze: konkursy, spotkanie z pisarzem.  
                                                                                                                                                                                                                     


