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17 listopada 2005 roku Śląskie Kuratorium Oświaty przyznało 

naszej 

szkole Certyfikat „Śląskiej Szkoły Jakości”. 

Dokument ten potwierdza, 

że Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach

zapewnia wysoką jakość kształcenia. 



WSPÓŁPRACA  Z  

POLITECHNIKĄ   ŚLĄSKĄ

W dniu 25.03.2009 r. zostało 
podpisane porozumienie

o objęciu patronatem naukowym 
naszej szkoły przez 

Politechnikę Śląską, którego 
przedmiotem jest rozwój 

kontaktów w sferze działań 
dydaktycznych, stworzenie możliwości 

rozwoju indywidualnych 
zainteresowań

i umiejętności uczniów liceum 
oraz prowadzenia wymiany 

doświadczeń 
w zakresie nauczania 

i wychowania młodzieży pomiędzy 
nauczycielami i naukowcami.



• korzystać z bazy dydaktycznej, z zasobów bibliotecznych 
oraz z zasobów laboratoryjnych;

• słuchać wykładów śródsemestralnych obejmujących zagadnienia 
olimpijskie i maturalne z przedmiotów ścisłych, w tym 
popularyzujących dorobek naukowy Uczelni;

• uczestniczyć w zajęciach Uczelni, w tym: w wykładach, 
ćwiczeniach tablicowych, laboratoryjnych  i kołach naukowych;

• podjąć współpracę ze studentami Politechniki w ramach kół 
zainteresowań i organizacji projektów popularyzacji nauki; 

• uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Politechnikę. 

Nasi najlepsi uczniowie mogą: 



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 

zakwalifikował się do udziału w unijnym programie 

„Partnerzy w nauce” oraz

„Aktywny w szkole - aktywny w życiu”,

Które swoim zasięgiem objęły 4 województwa: 

śląskie, małopolskie, opolskie i łódzkie. 

Programy realizowane są we współpracy 

z Uniwersytetem Śląskim. 

PARTNERZY
W NAUCE

UDZIAŁ SZKOŁY W PROJEKTACH:

„PARTNERZY W NAUCE”

„AKTYWNY W SZKOLE–AKTYWNY W ŻYCIU”



PARTNERZY
W NAUCE

Przygotować młodych ludzi do życia

w szybko zmieniającym się świecie,

poprzez kształtowanie u uczniów kompetencji 

kluczowych: matematycznych,

naukowo-technicznych, informatycznych

oraz przedsiębiorczości i inicjatywności.

CELE PROJEKTÓW



Projekt przewiduje organizację

i realizację warsztatów, Festiwali

Naukowych, Uniwersyteckich

Towarzystw Naukowych, wycieczek

i obozów naukowych,

a także wsparcie i pomoc materialną

dla szkół.

PARTNERZY
W NAUCE
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KORZYŚCI DLA UCZNIÓW:

 nawiązanie kontaktu z Uniwersytetem Śląskim – poznanie
studentów, wykładowców, miejsc nauki,

 działanie w nowocześnie prowadzonych i wyposażonych kołach
zainteresowań – Kołach Naukowych Młodych,

 działanie w ramach dwudniowych szkoleń wyjazdowych –

„Warsztatach Aktywności Własnej” przy wsparciu
profesjonalistów możliwość dokonania analizy własnego
potencjału i zaplanowania ścieżki edukacyjnej i kariery,

 nawiązanie kontaktów z młodzieżą z innych regionów kraju –
wspólne wycieczki i obozy naukowe, 

/


MODERNIZACJA SZKOŁY

W ramach projektu „W przyszłość z klasą” 
naszej szkole przyznano 

1 071 099,29 zł 
na modernizację infrastruktury szkoły.

Dzięki tym funduszom powstały nowoczesne 
klasopracownie językowe,

biologiczna, fizyczna i dwie chemiczne





W 2009 roku została 

zbudowana winda 

aby nasza szkoła

była w pełni dostępna

dla osób

niepełnosprawnych

ruchowo.



- 1 sala gimnastyczna,

- 1 salka gimnastyczna,

- 1 salka do tenisa stołowego,

- 1 siłownia,

- boisko do gry w piłkę

siatkową i koszową,

- boisko do gry w piłkę ręczną.

Obiekty sportowe



Klasa innowacyjna z rozszerzonym językiem angielskim

W klasie pre - IB Diploma, przypadającej na pierwszą klasę naszego 
liceum, jest realizowany program zgodny z podstawą programową 

polskiego liceum . Po pierwszej klasie, uczniowie przystępują 

do właściwego, dwuletniego kursu kończącego się 

maturą międzynarodową - International Baccalaureate - IB

lub kontynuują program liceum ogólnokształcącego.

Klasa innowacyjna oferuje dwujęzyczne nauczanie głównych 
przedmiotów oraz realizację przedmiotu metodologią

badań naukowych.

LICEALNA KLASA 

PRZYGOTOWAWCZA „PRE – IB”



Matura Międzynarodowa uznawana jest za najlepszy
program szkolnictwa średniego, 

na który składa się 2-letni kurs o charakterze 
przed-uniwersyteckim, przypadający w Polsce na klasy 

2 i 3 zreformowanego liceum ogólnokształcącego.

Kurs taki kończy się egzaminem dojrzałości uznawanym 
na całym świecie i najczęściej pozwala na wybór 

uniwersytetu bez egzaminów wstępnych. 

Matura Międzynarodowa



Osiągnięcia uczniów I Liceum

I miejsce w XV Mistrzostwach Gliwic Szkół 
Średnich w Narciarstwie Alpejskim

o Puchar Prezydenta

II miejsce w XV Mistrzostwach Gliwic Szkół 
Średnich w Narciarstwie Alpejskim

o Puchar Prezydenta

Krajewski Artur III miejsce w XV 
Mistrzostwach Gliwic Szkół Średnich w 

Narciarstwie Alpejskim o Puchar Prezydenta 



UDZIAŁ UCZNIÓW  I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W  OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH  W  ROKU SZKOLNYM 
2010/2011 

Nazwa olimpiady Etap II

Biologiczna Agnieszka Maziarz

Geograficzna 

i Nautologiczna
Łukasz Winny

Języka Niemieckiego Kornelia Lasota

Języka Rosyjskiego 
I miejsce – Tomasz

Rusinowicz

Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym

Łukasz Winny 

Wenesa Kubaczyńska

Marzena Mruk 

Natalia Tokarczyk



Nazwa olimpiady Etap II

Wiedzy o Unii 

Europejskiej

Łukasz Winny 

Wenesa Kubaczyńska

Matematyczna Maciej Mościński

Informatyczna Mateusz Gawron 

Olimpiada "System 

prawa Unii 

Europejskiej"

Marzena Mruk 

Łukasz Winny 

UDZIAŁ UCZNIÓW  I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W  OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH  W  ROKU SZKOLNYM 
2010/2011 



UDZIAŁ UCZNIÓW  I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
W  OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCHW ROKU SZKOLNYM 

2010/2011 
ETAP III

Nazwa olimpiady Etap III

Wiedzy o Polsce i Świecie 

Współczesnym
Łukasz Winny 

Olimpiada "System prawa Unii 

Europejskiej"
Łukasz Winny 

Europejska Olimpiada 

Społeczno- Prawna
Łukasz Winny



Łukasz Winny – najlepszy w Europie !

• laureat I miejsca VII Europejskiej Olimpiady 
Społeczno – Prawnej, której finał odbył się w Brukseli. 
Podczas olimpiady uczniowie zmagali się 
z zagadnieniami dotyczącymi znajomości: 
prawa polskiego, Unii Europejskiej oraz prawa 
europejskiego; 

• laureat  52 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym, temat zmienny 
olimpiady to: „ Sport w życiu społecznym”; 

• laureat I Ogólnopolskiej Olimpiady „System prawa 
Unii Europejskiej”.

Osiągnięcia  Łukasza 2011 roku: 



Łukasz Winny za wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie wiedzy

o społeczeństwie i europeistyki 

otrzymał zwolnienie z egzaminu 

maturalnego z przedmiotu:  

Wiedza o Społeczeństwie 

z ilością 100 % punktów oraz 

indeksy na wybrane kierunki 

studiów na polskich uczelniach 

wyższych, m.in. na Uniwersytecie 

Warszawskim, Uniwersytecie 

Jagiellońskim itp. 



Jagoda Zagała 
drużynową wicemistrzynią Europy 

w szpadzie!



 kółka  historyczne, biologiczne, 

fizyczne, chemiczne,  matematyczne, 

muzyczne i in.,

 nauka języka rosyjskiego, 

francuskiego 

i niemieckiego,

 zajęcia SKS m.in.: piłka koszowa i 

siatkowa dziewcząt i chłopców,

 klub narciarski „Gips”,

Zajęcia pozalekcyjne dla naszych uczniów:



• warsztaty plastyczne,

• warsztaty poetycko-teatralne,

• szkolne koło Amnesty
International,

• Teatr Medio Evo,

• zajęcia-terapia dysleksji, 
dysgrafii i dysortografii.

Zajęcia pozalekcyjne dla naszych uczniów:



Konkursy organizowane w szkole

 Konkurs Języka Francuskiego (międzyszkolny 

Gliwice, Zabrze),

 Matematyczny Konkurs Internetowy 

„Potyczki Matematyczne” ,

 Międzyszkolny Turniej 

Biologiczno-Chemiczny,

 Szkolne rozgrywki sportowe,

 Konkurs o Unii Europejskiej 

– „Quo Vadis Europo?”



Konkursy organizowane w szkole

 Szkolne Konkursy Czytelnicze,

 Konkurs o prawach człowieka,

 Kangur matematyczny,

 Podchody Matematyczne,

 Konkurs kolęd,

 Konkurs biblijny,

 i inne.



Imprezy organizowane przez 

Samorząd Uczniowski:

 wystawa fotografii - „Prawa 
człowieka w obiektywie”,

 wieczory filmowe,

 inauguracja roku szkolnego,

 Akademie okolicznościowe, 

 spotkania opłatkowe, 

 Mikołajki,

 i inne. 



Akcje organizowane przez 

Samorząd Uczniowski:

Akcja „Góra grosza” na 
rzecz rodzinnych domów 
dziecka,

 Pomoc materialna dla 
schroniska dla zwierząt,

Wsparcie dla hospicjum 

w Gliwicach.



Chcemy pomagać innym

 Akcja „Starszy brat, 

starsza siostra”,

 Świąteczna Akcja 

Pomocy „Podziel się 

miłością” organizowana 

przez Polski Czerwony 

Krzyż, Towarzystwo 

Brata  Alberta  i Caritas 

Polska.



Chcemy pomagać innym
nie tylko w kraju ale i za granicą

 Pomagamy dzieciom Afryki 
wraz ze Stowarzyszeniem 
Maitri,

 Działamy w szkolnym kole 
Amnesty International 
na rzecz praw człowieka.



W październiku 2008 roku dyrektor szkoły 

Adam Sarkowicz wraz
z nauczycielami języka angielskiego, 
odwiedzili miasto partnerskie Gliwic

Doncaster w Anglii, 

na zaproszenie dyrektora Doncaster College 
Rowland’a Foote i Pani Barbary Brodigan, 

odpowiedzialnej za kontakty
miedzynarodowe.

WSPÓŁPRACA Z MIASTEM PARTNERSKIM

DONCASTER (ANGLIA)



Wycieczki przedmiotowe 

i wymiana językowa 



Wycieczki przedmiotowe 

i wymiana językowa 



Program Socrates Comenius

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Flag_of_Italy.svg


Termin składania dokumentów  od  9 maja do 20  czerwca  2011 r. 

Nabór do klas pierwszych proponujemy do następujących oddziałów:

Oddział I A – politechniczny (matematyczno–fizyczny) ze zwiększoną 

liczbą godzin matematyki  i fizyki – innowacja pedagogiczna.
Współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach w ramach lekcji fizyki i 
matematyki (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski 
bądź francuski, matematyka, fizyka). Procedura kwalifikacyjna obejmuje 
ponadto pisemny sprawdzian z matematyki i fizyki;

Oddział I B/1 – matematyczno–fizyczny
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język 
angielski, matematyka, fizyka); 

Oddział I B/2 – matematyczno–informatyczny
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język 
angielski, matematyka, informatyka);

I Liceum Ogólnokształcące  im. E. Dembowskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach



Termin  składania dokumentów  od  9 maja do 20  czerwca  2011 r. 

Nabór do klas pierwszych proponujemy do następujących oddziałów:

Oddział I C/1 – prawniczo-ekonomiczny (przedmioty realizowane w 
zakresie rozszerzonym: język angielski bądź język francuski, historia, WOS, 
geografia);

Oddział I C/2 – ekonomiczno-menadżerski (matematyczno-
geograficzny) - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski 
bądź język francuski, matematyka, geografia);

Oddział I D – medyczny (przedmioty 

realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, 
biologia, chemia; fizyka realizowana jest na poziomie 
podstawowym z elementami rozszerzenia);

I Liceum Ogólnokształcące  im. E. Dembowskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach



I Liceum Ogólnokształcące  im. E. Dembowskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach

Termin składania dokumentów  od  9 maja do 20  czerwca  2011 r. 

Nabór do klas pierwszych proponujemy do następujących oddziałów:

Oddział pre – IB - dwujęzyczny, w którym realizowana jest innowacja 

pedagogiczna i programy własne polegające na rocznym przygotowaniu 
uczniów do dwuletniego programu Międzynarodowej Matury (Diploma
Programme), który będzie realizowany w klasie drugiej i trzeciej liceum.

Innowacja zakłada m.in. zwiększoną liczbę godzin (6 godzin tygodniowo) języka 
angielskiego oraz elementów języka angielskiego w realizacji programu 
wybranych przedmiotów (m.in. matematyka, fizyka, biologia, historia, chemia, 
geografia), realizację historii i geografii Polski, wdrożenie programu przedmiotu 
"Metodologia badań naukowych" oraz realizację elementów przedmiotu CAS 
(twórczość, aktywność, działania społeczne) w ramach lekcji wychowawczych. 



I Liceum Ogólnokształcące  im. E. Dembowskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach

Postaw na nasze mocne 

strony!
 Wysoki poziom nauczania

 Nauka w profesjonalnych 

klasopracowniach wyposażonym dzięki 

środkom unijnym

 Projekty europejskie

 Innowacje pedagogiczne



I Liceum Ogólnokształcące  im. E. Dembowskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach

Postaw na nasze mocne 

strony!
 Przyjazna atmosfera

 Bezpieczeństwo w szkole (wsparte monitoringiem)

 Dobra lokalizacja

 Infrastruktura bez barier



I Liceum Ogólnokształcące  im. E. Dembowskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach



Zapraszamy

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10
44 – 100 Gliwie, ul. Zimnej Wody 8
Tel./fax (32) 231 47 32

www.zso10.gliwice.pl
szkola@zso10.gliwice.pl


