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Kolejny rok szkolny dobiega końca. W życiu naszej szkoły wiele przez
ten czas się wydarzyło. Uczniowie brali udział w licznych konkursach
i zawodach sportowych, w których wielu osiągnęło znaczące sukcesy.
Przystąpiliśmy do kolejnych projektów finansowanych z funduszy Unii
Europejskiej, w ramach których młodzież może rozwijać swoje zainteresowania.
Ponadto każdy uczeń miał możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,
które prowadzi każdy z nauczycieli przedmiotowców. Odbyło się także wiele
imprez i uroczystości szkolnych z udziałem młodzieży a także rodziców
i zaproszonych gości.
Aby zapoznać się szczegółowo z pracą szkoły zapraszam do dalszej
lektury.
Tatiana Dobrowolska, uczennica klasy II c, za szczególne osiągnięcia
w nauce oraz godne reprezentowanie szkoły, otrzymała stypendium Prezesa
Rady Ministrów.
Osiągnięcia uczniów:
Milena Trojanowska - I c – 1 miejsce w okręgu, laureatka na szczeblu
centralnym XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia – opiekunowie Danuta Gutowska i Jolanta Machut
Oskar Bonda - I c – 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w
Wioślarstwie
w ósemce ze sternikiem oraz 3 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów
w Wioślarstwie w czwórce długiej bez sternika
Katarzyna Jankowska i Katarzyna Skolimowska - II c - 2 miejsce w
województwie w Olimpiadzie z Wiedzy o Filmie. Awans do finału
ogólnopolskiego, który odbędzie się
w Gdańsku 30 czerwca 2010 – opiekun Michał Sokulski
Mariusz Rewuś i Patryk Kukieła - III c - 4 miejsce w województwie w
Olimpiadzie z Wiedzy o Filmie – opiekun Michał Sokulski
Barbara Lewandowska - III a - wyróżnienie w Konkursie „Złote Pióro Głosu”
– opiekun Kornelia Sztengiert- Kowalczyk
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Dagmara Suska - III c - 2 miejsce w „Wojewódzkim Konkursie Papieskim” –
opiekunowie Dominik Szczygielski i Michał Sokulski
Magdalena Łuczak II b , Dawid Langner II a , Magdalena Zięciak II b 2 miejsce w Konkursie (trzech województw) na najlepszą prezentację strony
internetowej
w
ramach
projektu
„Droga
ku
przyszłości”
- opiekunowie Jolanta Machut i Szymon Grygowski.
Julita Cieślak - Awans do etapu wojewódzkiego Olimpiady Teologii Katolickiej
- opiekun ks. Dominik Szczygielski i p. Michał Sokulski,
Maciej Łydziński - awans do etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bankach
- opiekun p. Barbara Papuszka
II miejsce dla I LO w XIV Rejonowym Konkursie „Międzynarodowe Prawo
Humanitarne”
Julita Cieślak, Kornelia Patyk – I miejsce w Mistrzostwach Powiatu oraz III
miejsce w Mistrzostwach Regionu B, w Drużynowym Tenisie Stołowym
Dziewcząt w ramach Licealiady,
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce chłopców w ramach
Licealiady
II miejsce w III Towarzyskim Turnieju Koszykówki chłopców
III miejsce w Mistrzostwach powiatu w Piłce Siatkowej dziewcząt w ramach
Licealiady
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej chłopców w ramach
Licealiady
IV miejsce wywalczyli chłopcy w Mistrzostwach Powiatu w biegach
przełajowych
V miejsce zdobyła drużyna chłopców w turnieju im. Stanisława Steczka
Wyróżnienie dla I Liceum Ogólnokształcącego w konkursie „Ocena działań z
zakresu edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych” na festiwalu
Ekofilm 2010

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY POSZERZAJĄ SWOJĄ WIEDZĘ,
UCZESTNICZĄC W PROJEKTACH, WSPÓŁFINANSOWANYCH
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Realizowane Projekty Edukacyjne:
1. "WESPÓŁ W ZESPÓŁ Z MATEMATYKĄ BEZ GRANIC" - projekt skierowany do
uczniów klasy I a i I b. Wszyscy uczniowie tych klas uczestniczą raz w tygodniu
w dodatkowych zajęciach z matematyki, które mają na celu rozwijanie umiejętności
matematycznych i przygotowanie do matury. Projekt będzie realizowany w przez cały
cykl nauki, tj. w latach 2009 - 2012.
2. "DROGA KU PRZYSZŁOŚCI" - w projekcie uczestniczy grupa 10 uczniów z
obecnych klas II. Na zajęciach dodatkowych, uczniowie doskonalą swoje umiejętności
komputerowe, uczą się języka angielskiego w stopniu zaawansowanym oraz
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pogłębiają wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Projekt trwa już drugi rok, a zakończy
się dopiero w 2011 r. Ciekawostką jest, że każdy z uczestników zajęć otrzymał
własnego Laptopa do pracy.
3. "AS KOMPETENCJI" - dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I - z matematyki, fizyki
i przedsiębiorczości. Partnerzy projektu "AS KOMPETENCJI": Uniwersytet
Szczeciński oraz COMBIDATA Poland sp. z o. o. Projekt skierowany jest do
uczniów klas I i będzie trwał przez trzy lata nauki tj. od marca 2010 do maja 2012 r.
W ramach projektu szkoła została wyposażona w sprzęt wspomagający realizację
zajęć Uczniowskich Grup Projektowych, w skład którego wchodzą: tablica
interaktywna, projektor multimedialny, notebook, oprogramowanie, drukarka, aparat
cyfrowy.
W roku szkolnym 2010/2011 zostaną uruchomione dwa kolejne projekty:
1. "SZKOŁA SUKCESU" – jako jedyna szkoła w Nowogardzie od nowego roku
szkolnego będziemy uczestniczyć w nowym projekcie "Szkoła sukcesu ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji
kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych
i ICT."
2. „MÓJ ŚWIAT” – program Uczniowskiego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego,
którego głównym założeniem jest rozwinięcie umiejętności uczniów w zakresie
podstaw ekologii. Jako szkoła zostaniemy wyposażeni w stację meteorologiczną,
laptop, projektor oraz materiały niezbędne do monitoringu środowiska, natomiast
uczniowie pogłębią wiedzę z zakresu biologii, geografii i ekologii.
UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY SĄ BARDZO AKTYWNI
W ciągu całego roku szkolnego braliśmy udział w wielu akcjach prowadzonych
w szkole i poza nią. Wspieramy wiele organizacji charytatywnych, dbamy o środowisko
naturalne oraz prowadzimy edukację wśród mieszkańców Nowogardu.
Kilka przykładów naszej działalności: „Sprzątanie Świata”, akcja „Góra Grosza”,
„Ratujmy kasztanowce”, „Szkoło – pomóż i ty”, „Kolorowe Dzieciństwo” – zbieranie zabawek
dla przedszkoli, „Odkręć się na innych” – zbieranie nakrętek, kwesta na rzecz dzieci z
ubogich rodzin w ramach PCK, „Ekofilm” – propagowanie ochrony środowiska naturalnego,
„Dzień bez przemocy” – w ramach "Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci" i inne.
Od lat współpracujemy z gimnazjum w Pasewalk. Uczniowie mają możliwość
kontaktu z młodzieżą z Niemiec w wyniku czego doskonalą swoje umiejętności w zakresie
języka niemieckiego oraz poznają kulturę naszych zachodnich sąsiadów. W tym roku
szkolnym spotkaliśmy się trzy razy. Młodzież niemiecka uczestniczyła także w działaniach
związanych z Ekofilmem.
Nauczycielka I LO, Pani Małgorzata Juszkiewicz wraz z uczniami, otrzymała Krajową
Odznakę Jakości. Jest to konkretny i znaczący wyraz uznania dla pracy uczniów i nauczycieli
w ramach partnerskiego projektu e-Twinning. Dla uczniów i nauczycieli taka odznaka działa
niezwykle motywująco do dalszej pracy, a dla szkoły jest to publiczne potwierdzenie
zaangażowania w jakość i otwartość podczas pracy nad europejskim projektem partnerskim,
w ramach którego uczniowie doskonalą umiejętności z języka angielskiego i technologii
informacyjnej.
Uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale mają możliwość
uczestniczenia w sympozjach naukowych, warsztatach i pokazach. Uczestniczyliśmy między
innymi w warsztatach ,,Uczę się z filmem i poprzez film'' – wykłady prowadzone przez Annę
Majewską i Adama Gąseckiego, "Lekcje z historii najnowszej" – zajęcia prowadzone przez
panią Małgorzatę Kryk - przedstawiciela IPN w Szczecinie, warsztaty dziennikarskie
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prowadzone przez Pana Przemka Malickiego i Panią Małgorzatę Gwiazda - Elmerych
członków Fundacji Nowe Media, zajęcia w gmachu telewizji w Szczecinie, zajęcia
w Narodowym Banku Polskim, "Wy Młodzi - wierni pamięci naszych ojców i dziadów nowym pokoleniom przekażcie przesłanie - strzeżcie Prawdy, Wolności i Wiary" – lekcje
prowadzone przez przedstawicieli Związku Sybiraków: prezes p. Franciszka Kobylińska oraz
panie Ewelina Pietruczyk i Anna Słomska, Festiwal Nauki – wykłady na Wydziale
Filologicznym US, w ramach projektu "As kompetencji", uczniowie z grup projektowych
dwukrotnie wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowcę z Uniwersytetu
Szczecińskiego, dr Małgorzatę Makiewicz oraz dr Marcina Mastalerza.
Uczniowie klasy II b o profilu humanistycznym tworzą gazetkę szkolną, która
dostępna jest pod adresem http://mam.media.pl/ladies/
Redaktorem naczelnym gazety jest Magda Łuczak a opiekunem nauczycielka
j. polskiego Pani Katarzyna Mańkowska. Dotychczas ukazały się już cztery numery i są
NAPRAWDĘ CIEKAWE. Zapraszamy do zapoznania się z wiadomościami z życia szkoły
i nie tylko, pod wyżej wymienionym adresem.
Przez cały rok szkolny odbywały się wycieczki, wyjazdy jednodniowe oraz wyjścia na
zajęcia w terenie. W sumie było ponad 40 różnych wyjść i wyjazdów. Najczęściej
odwiedzana jest Biblioteka w Nowogardzie i NDK. Ale odwiedzamy również Urząd Pracy,
lokalnych przedsiębiorców i poznajemy uroki naszego rejonu. Na drugim miejscu najczęściej
odwiedzany jest Szczecin, a w nim kino, teatr, wystawy, uczelnie i inne. Było również kilka
wyjazdów na basen oraz wyjazdy kilkudniowe, w których odwiedziliśmy Częstochowę,
Ustronie Morskie, Radowo Małe, Gdańsk oraz Kraków.
To tylko niewielka część wiadomości na temat tego co słychać w szkole. Wszystkie
informacje na temat działań podejmowanych przez szkołę dostępne są na stronach
internetowych pod adresami:
Strona szkoły - http://www.lo1.nowogard.ids.pl/index.htm
Strona centrum multimedialnego - http://www.lo1smci.yoyo.pl/
Strona z gazetą szkolną - http://mam.media.pl/ladies/
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