
Absolwencie Szkoły Podstawowej 

Wybierz Szkołę, która 
umożliwi Ci wszechstronny 

rozwój i zapewni wysoki 
poziom edukacji.

Zapraszamy!



Mury I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego w 
Jeleniej Górze opuściło 

już ponad dziesięć tysięcy 
absolwentów. Być może są 
wśród nich również Twoi 
Rodzice czy Dziadkowie.

Dołącz do 
najlepszych!

Absolwencie Szkoły Podstawowej 



Nasza szkoła mieści się 
w pięknym, wygodnym, 

i przestronnym budynku, 
zbudowanym w 1913 roku.
W październiku 2013 roku 
obchodziliśmy Jubileusz 

100 – lecia!

Mimo sędziwego wieku budynku szkolnego zajęcia
edukacyjne prowadzone są w salach wyposażonych w
nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz w trzech
pracowniach komputerowych. W szkole mamy
bezprzewodowy Internet wi-fi i dziennik elektroniczny,
ułatwiający przepływ informacji między uczniem,
nauczycielem i rodzicem. Uroczystości szkolne, wykłady,
prelekcje, koncerty organizowane są w auli szkolnej - 300
miejsc oraz multimedialnej sali audytoryjnej - 70 miejsc.



W latach 2017, 2018, 2019 i 2020 
licealiści Żeroma odnieśli spektakularne 

sukcesy: dzięki swoim zwycięstwom 
olimpijskim, wysokim wynikom egzaminów 
maturalnych i bardzo dobrej opinii, jaką 

cieszą się nasi absolwenci na renomowanych 
wyższych uczelniach uzyskali dla szkoły 

tytuł Złotego Polskiego Liceum
w prestiżowym rankingu organizowanym już 

od 17 lat przez redakcje Perspektyw 
i Rzeczypospolitej.



Doświadczona kadra pedagogiczna 
Żeromskiego cyklicznie wdraża 

innowacje sprzyjające podnoszeniu 
poziomu pracy szkoły

Oto przykłady naszych przedsięwzięć:

 obóz integracyjny w Przesiece dla nowoprzyjętych 
uczniów klas pierwszych,

 międzyklasowy wielopoziomowy system nauki języków
obcych nowożytnych,

 koła, warsztaty, laboratoria rozwijające uzdolnienia 
 ogólnoszkolne imprezy sportowe
 projekty edukacyjne
 projekty o charakterze społecznym i charytatywnym
 indywidualizacja toku nauczania



Oferta zajęć pozalekcyjnych

1. Zajęcia przedmiotowe umożliwiające uczniom poszerzenie 
własnych wiadomości i umiejętności oraz przygotowujące 
do konkursów i olimpiad przedmiotowych:
 język angielski,
 język francuski,
 język rosyjski,
 język niemiecki,
 język hiszpański
 geografia (koło olimpijskie i turystyczne), obozy geograficzne
 elementy prawa,
 fizyka - laboratoria (zajęcia we współpracy z Politechniką 

Wrocławską),
 biologia,
 koło teatralne, seminaria we współpracy z Uniwersytetem 

Jagiellońskim
 laboratorium chemiczne we współpracy z Politechniką Wrocławską.



Oferta zajęć pozalekcyjnych

2. Warsztaty przedmiotowe, obozy 
naukowe i inne zajęcia pozaszkolne, w 
których uczestniczą uczniowie I LO:

 Warsztaty astronomiczne, 
 Warsztaty  ekologiczne,
 Warsztaty geograficzne,
 Warsztaty biologiczne,
 Dolnośląski Festiwal Nauki.



Oferta zajęć sportowych  
w ramach lekcji wychowania 

fizycznego:

3. Mamy do dyspozycji nowoczesne 
boisko ze sztuczną nawierzchnią, 
dużą salę gimnastyczną, salę 
lustrzaną, mniejszą salę i siłownię. 
Dzięki tej bazie możemy realizować 
zajęcia sportowe, tj.:
 piłka siatkowa 
 piłka koszykowa,
 piłka nożna
 zajęcia w siłowni,
 zajęcia gimnastyczne, aerobik 

i zajęcia taneczne w sali 
lustrzanej.



Oferta zajęć pozalekcyjnych
SPORT

4. Dużą wagę przykładamy do podnoszenia sprawności 
fizycznej naszej młodzieży i propagowania zdrowego 
stylu życia. Stąd od lat organizujemy Masowe 
imprezy sportowe: 
 Mistrzostwa szkoły w narciarstwie alpejskim

i snowboardzie,
 Mikołajkowe mistrzostwa szkoły w pływaniu,
 Mistrzostwa szkoły w narciarstwie biegowym,
 Rajd rowerowy o Puchar Dyrektora Szkoły,
 Szkolny Dzień Sportu
.



Języki obce

Nauczanie języków obcych odbywa się
w systemie międzyklasowym, w 
grupach o kilku stopniach 
zaawansowania. 

Młodzież uczy się dwóch języków 
obcych nowożytnych spośród :
angielski, niemiecki, francuski, 
rosyjski i hiszpański na  poziomie 
dostosowanym do indywidualnych 
kompetencji.



Organizacja roku szkolnego 
2020/2021

 W roku szkolnym 2020/2021 klasy pierwsze liceum 
będą realizowały ramowy plan nauczania, 
przewidujący naukę 3 przedmiotów na poziomie 
rozszerzonym począwszy od klasy pierwszej.

 Uczniowie klas pierwszych będą mogli uczestniczyć 
w zajęciach dodatkowych.



I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego

ul. Kochanowskiego 18
58-500 Jelenia Góra

tel./fax 75 76 77 600

www.zerom.4me.pl
zerom@4me.pl

http://www.zerom.4me.pl/


Zapraszamy 

do Żeroma!



Życzymy

powodzenia 

w rekrutacji!


