
 
 

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla 
życia” 

Seneka Młodszy  
 
 
 
 

 
Wizja Szkoły 

 

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Gliwicach to nowoczesna, 
bezpieczna, przyjazna i otwarta szkoła, umożliwiająca wszechstronny rozwój 
intelektualny, kulturalny i duchowy ucznia. 

 

Misja Szkoły 
 

Misją naszej szkoły jest rozwijanie otwartych, dociekliwych i krytycznie 

myślących młodych ludzi, którzy potrafią tworzyć nowy, lepszy świat. 

 
Misję realizujemy poprzez: 
 

1. umożliwienie ciągłego zdobywania i poszerzania wiedzy i umiejętności 

2. uczenie kreatywności i rozbudzanie ciekawości świata 

3. kształtowanie postaw szacunku i tolerancji dla różnorodności kulturowej, 

światopoglądowej i religijnej 

4. rozwijanie cech niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania                        

w społeczeństwie, takich jak: uczciwość, empatia, czy kultura osobista 

5. kultywowanie tradycji szkoły, regionu, narodu 

6. budzenie otwartości na świat dzięki realizacji programów międzynarodowych 

(Middle Years Programme i Diploma Programme), kontakty z uczelniami 

zagranicznymi i przedstawicielstwami dyplomatycznymi  

7. działanie na rzecz środowiska lokalnego, współpracowanie z organizacjami 

miejskimi i pozarządowymi oraz instytucjami kultury 

8. propagowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem sposobów unikania 

uzależnień 

9. reagowanie na potrzeby ucznia 

10. ścisłą współpracę z rodzicami, gdyż dobro dziecka jest naszym wspólnym 

celem 



 
 

“We learn not for school but for 
ourselves” 

Seneca 
 

 
 
 

 
The school vision 

 
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne in Gliwice is a modern, student-

friendly, safe and open school offering all-round intellectual, cultural and personal 

development. 

 
The school mission 

 
The mission of the school is to educate inquisitive, open-minded and critically 

thinking young people who can create new, better world. 

 

Our mission is to: 

1. enable students to continually acquire and broaden knowledge and skills 

2. teach creativity and encourage natural curiosity about the world 

3. nurture respect, justice and tolerance towards cultural, religious and 

ideological differences 

4. develop qualities such as honesty,empathy and propriety, indispensible to 

foster responsible, social attitudes 

5. preserve tradition of the school, region and nation 

6. develop the spirit of open-mindedness towards the world through international 

programmes (Middle Years Programme and Diploma Programme) 

7. cooperate with local authorities, non-governmental and cultural institutions, 

work for the local environment 

8. promote healthy lifestyles, including addiction discouragement 

9. react to students needs 

10. cooperate closely with parents as the students’ welfare is our common goal 

 
 


