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

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021: 

Lp. Nazwa olimpiady/konkursu/ 
zawodów sportowych 

Osiągnięcie Liczba 
uczniów 

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE 

1. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego tytuł finalisty zawodów centralnych 1 

2.  Olimpiada Historyczna udział w II etapie zawodów okręgowych 4 

3. Sześć olimpiad przedmiotowych: 
 Olimpiada Wiedzy o Prawie 
 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego 
 Olimpiada Historyczna 
  Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym 
 Olimpiada Filozoficzna 
 Olimpiada Teologii Katolickiej 

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

20 
 
 

ZAWODY SPORTOWE 

1. Licealiada SZS w siatkówce plażowej chłopców II m. w zawodach rejonowych drużyna 

2. Licealiada SZS w siatkówce plażowej chłopców II m. w zawodach rejonowych drużyna 

3. Licealiada SZS w sztafetowych biegach 
przełajowych 

I m. i II m. w zawodach powiatowych drużyny 

4. Licealiada SZS w piłce nożnej dziewcząt II m. w zawodach powiatowych drużyna 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

1.  Program „Lider wiedzy i ochrony środowiska”  laureatka 1 

2. Konkurs „Kangur matematyczny” wyróżnienie 2 

3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej udział w etapie diecezjalnym 2 
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Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły/placówki w roku szkolnym 2020/2021: 

1. Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

2. Projekty realizowane w ramach wolontariatu, np.:  kwesty PCK,  akcja na rzecz Hospicjum 
Dziecięcego na Litwie, „Nakarm psa z OLX”, zbiórka karmy dla zwierząt na rzecz fundacji „Podaj 
łapę” 

3. Projekty popularyzujące i upamiętniające ważne daty i święta, np.  Dzień Edukacji Narodowej, 
Narodowy Dzień Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”, Narodowe Święto Niepodległości, 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 regionalny “Patriotyzm na co dzień – Łuków 2020” (we 
współpracy z Muzeum Historii Polski, Miejską Biblioteką Publiczną w Łukowie i partnerami), 
innowacja pedagogiczna „Aktywny i twórczy obywatel – edukacja medialna, prawna i 
europejska”, Innowacja pedagogiczna „Historia – magistra vitae”, gry historyczne w terenie 

“Oświeceniowa Rzeczpospolita” (o Polsce w XVIII w.), Piastowsko - Jagiellońska Polska (o Polsce 
średniowiecznej). 

5. Projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień, m.in. warsztaty profilaktyczne dla uczniów,  
akcje informacyjne. 

  


