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,,SUKCES jest najgłośniejszym mówcą świata”. /Napoleon Bonaparte/ 
 

III LO w Poznaniu  należy do czołówki liceów ogólnokształcących w Poznaniu i Wielkopolsce, 
czego dowodem są ogłaszane w każdym roku szkolnym  ogólnopolskie rankingi „Perspektyw”. 
 
 

 Do ,,Trójki” przylgnęła opinia szkoły, w której pierwsze skrzypce grają przedmioty ścisłe. 
Matematyka jest mocną stroną naszej szkoły, tak więc tradycją stał się udział uczniów w konkursach, 
takich jak: ,,SUPERMATEMATYK”, ,,KANGUR”, „MATEMATYKA BEZ GRANIC”. 
 

 W roku szkolnym 2004/2005 zajęliśmy I miejsce w konkursie astronomicznym ,,Ogólnopolskie 
Seminarium Astronomiczne”. W roku szkolnym 2008/2009 uczennica III LO zajęła III miejsce w 
Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym. 
 

 Szkoła odnosiła również sukcesy w Mistrzostwach Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym 
oraz OLIMPIADZIE INFORMATYCZNEJ. W kwietniu 2008r. uczeń III LO został finalistą 
Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Intersieć” oraz zajął I miejsce w Wielkopolskim 
Konkursie Informatycznym. 
 

 Szczególnie przedsiębiorcza okazała się młodzież naszego liceum w roku szkolnym 2004/2005. 
Zajęliśmy II miejsce w Regionalnym Konkursie ,,SAGE- Uczniowie dla Rozwoju Globalnej 
Przedsiębiorczości”, natomiast V miejsce w konkursie ,,Wirtualna 
Firma” w ramach projektu ,,Inkubator Przedsiębiorczości”. 
 

 W finale Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Miniprzedsiębiorstwo ,,PRODUKCIK 2007” nasze 
liceum uzyskało nagrodę za najlepszą prezentację, a w roku 2008 szkolna drużyna znalazła się w 
gronie 30 finalistów - najlepszych miniprzedsiębiorstw w Polsce. W każdym roku szkolnym uczniowie 
odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Przedsiębiorczości oraz Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku 
2008/2009 uczniowie III LO zajęli I MIEJSCE w Polsce w SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRZE 
GIEŁDOWEJ organizowanej przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego w Warszawie. 
 

 Uczestniczymy w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, w Wielkopolskim Konkursie Kultury 
Języka Polskiego (w roku 2008 nasza uczennica uzyskała Tytuł Mistrza Języka Polskiego), 
Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Artystycznej, Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Młode 
Talenty” (w 2008r. nasza uczennica zajęła I miejsce w kategorii prac plastycznych), rozwijając w ten 
sposób talenty humanistyczne naszej młodzieży. Ponadto w roku 2007 nasza uczennica zajęła I 
miejsce w finale Konkursu Wiedzy o Antyku, organizowanym przez Instytut Filologii Klasycznej UAM w 
Poznaniu, w którym uczniowie uczestniczą w każdym roku szkolnym. 
 

 Pasjonaci historii udowadniali, że ,,Historia magistra est”, uczestnicząc w Olimpiadzie Wiedzy o Unii 
Europejskiej, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 
Konkursie Fundacji im. S.Batorego i ośrodka KARTA w Warszawie - ,,Migracje ludności polskiej w XX 
wieku”. W roku 2007 uczeń III LO zajął II miejsce w konkursie archeologicznym – „Cztery wieki 
archeologii w Poznaniu”. 
 

 ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”! Czas na dokonania sportowe uczniów naszej szkoły, a jest się 
czym pochwalić! Szkoła odnosi liczne sukcesy na niwie sportowej. Przez ostatnie lata zdobywała tytuł 
Najbardziej Usportowionej Szkoły Miasta Poznania i Wielkopolski. W szkole corocznie rozgrywane są 
Memoriały poświęcone pamięci Aleksandra Lewandowskiego W roku 2007 zajęliśmy I miejsce w 
finałach Ligi Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Poznania w piłce siatkowej dziewcząt, a w Licealiadzie 
2007/08 - I miejsce w tenisie stołowym. W roku 2008 zajęliśmy I miejsce w lekkiej atletyce w biegu 
dziewcząt na 1500 m w finałach wojewódzkich, I miejsce w lekkiej atletyce w biegu przełajowym  
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(indywidualnym) dziewcząt na 1500 m w finałach wojewódzkich, II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt 
oraz III miejsce w piłce ręcznej chłopców w Licealiadzie 2008/09. 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 

 Do finału Konkursu Wiedzy o Antyku zakwalifikowało się 14 uczniów III LO. 

 Uczeń klasy akademickiej uzyskał tytuł Laureata Olimpiady Informatycznej, uczeń klasy 
akademickiej - tytuł Finalisty Olimpiady Informatycznej. 

 I miejsce w półfinale konkursu Supermatematyk dla klas pierwszych poznańskich szkół 
ponadgimnazjalnych – uczeń klasy akademickiej. 

-  W eliminacjach okręgowych Olimpiady Filozoficznej - 2 uczniów. 

 W eliminacjach okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości – 2 uczniów. 

 W eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – 1 finalista. 

 W eliminacjach okręgowych Olimpiady Biologicznej – 3 uczniów. 

 W eliminacjach okręgowych Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki – 2 uczniów. 

 W Wojewódzkim Konkursie Literackim ZIELONE PIÓRA – 2 finalistów. 

 I miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, III miejsce w etapie okręgowym 
Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy. 

 Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Licealiada: III miejsce piłka ręczna dziewcząt, II miejsce 
– koszykówka chłopców. 

 II miejsce w IV Poznańskiej Lidze Liceów w Szachach. 

OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 

- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Biologicznej – 3 uczniów. 

- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Geograficznej – 1 uczeń. 

- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Historycznej – 3 uczniów. 

- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Informatycznej – 3 uczniów. 

- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości – 6 uczniów. 

- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – 1 uczeń. 

- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Podatkach – 5 uczniów. 

- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Teologii Katolickiej – 2 uczniów. 

- Regionalny Turniej FLL – 1 uczeń (laureat). 

- Wielkopolski Konkurs "Nasza Europa" – 1 uczeń (laureat). 

- Ogólnopolski Konkurs "Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości" – I miejsce drużynowo na etapie 
ogólnopolskim (3 laureatów). 

- Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych CEO "Cz.Miłosz w przestrzeni szkolnej" - 
drużynowo na etapie ogólnopolskim (4 laureatów). 

- Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej – 1 finalista eliminacji wojewódzkich. 

- I Konkurs Fizyczny Projektu "Fizyka jest ciekawa"- drużynowo - laureaci eliminacji wojewódzkich, 
laureaci eliminacji ogólnopolskich (5 uczniów). 
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- Konkurs Projektów Własnych w ramach  "AS KOMPETENCJI" – 10 uczniów (laureaci eliminacji 
wojewódzkich). 

- Wojewódzka Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – III miejsce w etapie wojewódzkim (1 
uczeń). 

- Międzynarodowy Konkurs Kreatywności "Odyseja Umysłu" – laureat etapu ogólnopolskiego (1 
uczeń). 

- XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – 2 uczniów – finaliści etapu wojewódzkiego. 

- IX Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki – 3 uczniów – finaliści etapu wojewódzkiego. 

- II Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Francji – IV miejsce drużynowo w etapie wojewódzkim (3 uczniów). 

- Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – I miejsce w finale wojewódzkim,  finaliści etapu 
ogólnopolskiego (drużynowo – 5 uczniów). 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2010/11 

- I miejsce drużynowo – Liga Ponadgimnazjalna – koszykówka. 

- I miejsce drużynowo – Licealiada – siatkówka plażowa dziewcząt. 

- III miejsce drużynowo – Licealiada – piłka ręczna chłopców. 

- IV miejsce drużynowo – Licealiada – piłka nożna chłopców. 

- VI miejsce drużynowo – Licealiada – piłka nożna halowa chłopców. 

- III miejsce – Drużynowe Igrzyska Szkół Ponadgimnazjalnych – szachy. 

- II miejsce ind.  – poziom ogólnopolski - Mistrzostwa Polski Seniorów – szermierka. 

- II miejsce ind.  – poziom ogólnopolski - XVI Ogólnopolska Olimpiada w Sportach Letnich – 
łucznictwo. 

OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 
 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Biologicznej – 5 uczniów.  

 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Geograficznej – 1 uczeń.  

 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - 1 uczeń.  

 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Historycznej – 3 uczniów.  

 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Matematycznej - 1 uczeń.  

 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Informatycznej – 1 uczeń. 

 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości – 5 uczniów. 

 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – 1 uczeń.  
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- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Konsumenckiej – 3 uczniów.  

 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Teologii Katolickiej – 2 uczniów.  

 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Znajomości Afryki - 2 uczniów.  

 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Języka Hiszpańskiego - 1 uczeń.  

 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Artystycznej - 1 uczeń. 

 
Ponadto m.in.: 
- Wielkopolski Konkurs "Nasza Europa" – 1 uczeń (laureat), 
- Konkurs Fizyczny "Fizyka jest ciekawa" - 5 finalistów etapu ogólnopolskiego, 
- Projekt "AS KOMPETECJI" - 20 laureatów etapu ogólnopolskiego, 
- VIII Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny "Z poprawną polszczyzną na co dzień" - 2 finalistów etapu 
ogólnopolskiego, 
- Ogólnopolski Konkurs - Szkolna Liga Historyczna w ramach programu "Patriotyzm jutra" - 2 
finalistów etapu ogólnopolskiego, 
- Wielki Konkurs Miesięcznika "Film" - 2 finalistów etapu ogólnopolskiego,  
- Ogólnopolski Konkurs - "Biznes społecznie odpowiedzialny" - 1 finalista i 1 laureat etapu 
ogólnopolskiego, 
- Konkurs Wiedzy o Podatkach - 1 finalista etapu okręgowego. - Konkurs "Grunwald 1410-2010" - 1 
laureat, 
- Konkurs Literacki "Zielone pióra" - 1 laureat. - Olimpiada Umiejętności Menedżerskich "BCC" - 1 
laureat, 
- Regionalny Konkurs "Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości" - 1 laureat, 
- Międzynarodowy Konkurs Kreatywności - "Odyseja Umysłu" - 1 laureat, 
- Mistrzostwa Polski Debat Parlamentarnych - 6 laureatów etapu wojewódzkiego, 1 finalista etapu 
ogólnopolskiego, 
- Konkurs Matematyczny "Kangur" - 7 finalistów. - Konkurs "Supermatematyk - 11 finalistów i 1 laureat 
etapu wojewódzkiego, 
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski Psalmów - 1 laureat. - Konkurs Polsko-Ukraiński - "Lwiątko" - 1 
finalista eliminacji ogólnopolskich, 
- Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny "Dyktando o Laur Kantego" pod honorowym patronatem WKO 
- 1 laureat, 
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski Twórczości Adama Mickiewicza - 1 laureat, 
- Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – I miejsce drużynowo w eliminacjach rejonowych, V 
miejsce drużynowo w finale wojewódzkim. 

 
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2011/12:  
- III miejsce drużynowo – Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – sztafety pływackie, 
- IV miejsce drużynowo – Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – koszykówka dziewcząt,  
- III miejsce drużynowo – Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – aerobik grupowy,  
- I miejsce drużynowo – Drużynowe Igrzyska Szkół Ponadgimnazjalnych - Licealiada – szachy, 
- II miejsce drużynowo – Licealiada – siatkówka plażowa, - I miejsce – Licealiada – lekkoatletyka - 100 
ppł.dz.,  
- V-VIII miejsce - Licealiada - piłka ręczna dz.,  
- V-VIII miejsce - Licealiada - piłka ręczna ch., - 2 finaliski - Licealiada - indywidualne biegi przełajowe,  
- I miejsce ind. w kat. juniorów – poziom wojewódzki - Puchar Wielkopolskiego Związku Łuczniczego,  
- II miejsce ind. w kat. juniorów – poziom wojewódzki - Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w 
Łucznictwie. 
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OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 
 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Biologicznej – 6 uczniów.  
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Geograficznej – 1 uczeń.  
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - 1 uczeń.  
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Historycznej – 3 uczniów.  
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Informatycznej – 2 uczniów.  

- W eliminacjach ogólnopolskich Olimpiady Informatycznej – 2 uczniów.  
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości – 1 uczeń. 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Konsumenckiej – 3 uczniów.  
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Teologii Katolickiej – 1 uczeń.  
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Misyjnej - 3 uczniów.  
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Języka Angielskiego  - 3 uczniów.  
 
Ponadto m.in.: 

- Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Recenzję Filmową Filmoteki Szkolnej – 1 laureat, 

- V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie – 2 finalistów, 

- II Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poezji Słowiańskiej "Słowiańskie Recytacje" – 1 finalista, 

- Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny " Z poprawną polszczyzną na co dzień" – 5 finalistów, 1 laureat, 

- Konkurs Literacki AMICI – 1 finalista, 

- Mistrzostwa Polski Debat Parlamentarnych – zespół uczniowski – finaliści, 

- Case Study – 3 laureatów regionalnych, 

- -Konkurs Matematyczny "Kangur" - 1 finalista etapu wojewódzkiego, 

 - Konkurs "Supermatematyk - 6 finalistów etapu wojewódzkiego, 

- Konkurs polsko-ukraiński "Lwiątko" – 1 laureat etapu regionalnego, 

- Ogólnopolski Konkurs Astronomiczny "Astrolabium" – 3 finalistów, 

- Konkurs Recytatorski Poezji Irlandzkiej – 3 finalistów etapu regionalnego, 

- "Pokaż nam język" (org. WSB w Poznaniu) - 3 finalistów etapu regionalnego, 

- VI Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego – 2 finalistów etapu regionalnego, 

- Wielkopolski Konkurs Poezji Religijnej – I miejsce (laureat), 

- Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – I miejsce drużynowo w eliminacjach rejonowych, IV 
miejsce drużynowo w finale wojewódzkim. 
 

 
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2012/13:  

Licealiada - wszystkie konkurencje - VI miejsce na 44 startujące poznańskie szkoły, 

Licealiada – lekkoatletyka – 2 złote medale, 1 medal srebrny, 

Licealiada – siatkówka dziewcząt – 1 medal brązowy, 

Licealiada – pływanie – 1 medal brązowy, 
Licealiada – tenis stołowy dziewcząt – 1 medal srebrny, 

Licealiada – szachy drużynowe – 1 medal brązowy, 

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży – lekkoatletyka - 1 medal brązowy, 

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży - szachy drużynowe - 1 medal brązowy. 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014  
 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Biologicznej – 1 uczeń. 
 
- W eliminacjach centralnych Olimpiady Geograficznej – 1 uczeń (finalista). 
 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - 1 uczeń.  
 
- W eliminacjach centralnych Olimpiady Historycznej – 2 uczniów (finaliści).  
 
- W eliminacjach centralnych Olimpiady Filozoficznej – 4 uczniów.  
 
- W eliminacjach ogólnopolskich Olimpiady Informatycznej – 3 uczniów.  
 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości – 3 uczniów.  
 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Konsumenckiej – 3 uczniów.  
 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Teologii Katolickiej – 1 uczeń.  
 
- W eliminacjach okręgowych Olimpiady Misyjnej - 3 uczniów.  
 
Ponadto m.in.:  
- Ogólnopolski Konkurs  Filmowy „Lektury w kadrze” – 1 miejsce w Polsce (zespołowo), 
- V Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie – 2 finalistów, 
- II Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poezji Słowiańskiej "Słowiańskie Recytacje" – 2 finalistów, 
- Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny " Z poprawną polszczyzną na co dzień" – 1 finalista,  
- Mistrzostwa Polski Debat Parlamentarnych – zespół uczniowski – finaliści,  
- Debaty Oksfordzkie – konkurs „Rozumieć historię” – 10 finalistów (zespołowo),  
-Konkurs Matematyczny "Kangur" - 4 finalistów etapu wojewódzkiego,  
- Konkurs "Supermatematyk - 3 finalistów etapu wojewódzkiego,  
- Konkurs polsko-ukraiński "Lwiątko" – 1 finalista etapu ogólnopolskiego,  
- Ogólnopolski Konkurs Astronomiczny "Astrolabium" – 1 finalista,  
- Konkurs Recytatorski Poezji Irlandzkiej – 8 finalistów etapu regionalnego, 1 finalista i 1 laureat etapu 
ogólnopolskiego, 
 - "Pokaż nam język" (org. WSB w Poznaniu) - 1 finalista etapu regionalnego, 
- Ogólnopolski Konkurs „Kryształy w życiu człowieka” (UJ Kraków) – 4 finalistów, 2 laureatów,  
- XI Ratajski Przegląd Teatralny – II miejsce.  
 
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 2013/14:  
Licealiada – lekkoatletyka – 1 złoty medal, 3 medale srebrne, 3 medale brązowe,  
Licealiada – siatkówka plażowa – 1 medal złoty,  
Licealiada – pływanie – 1 medal brązowy (drużynowo),  
Licealiada – tenis stołowy dziewcząt – 1 medal brązowy,  
Licealiada – szachy drużynowe – 1 medal złoty,  
Mistrzostwa Polski Juniorów w Brydżu Sportowym – złoty medal. 
 
 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015  
 

I. Szczególne osiągnięcia dydaktyczne: 

1) Michał Ślużyński – Finalista XXVII Olimpiady Filozoficznej, 

2) Justyna Graczyk – uczennica klasy 2a – została laureatką -  II miejsce w Konkursie    

Literackim w Kategorii prozy FANFILA, zorganizowanym przez Instytut Filologii polskiej UAM 

(konkurs ogólnopolski), 
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3) Oliwia Majchrzak – finalistka XII edycji międzyszkolnego konkursu                 

matematycznego Supermatematyk, 

4) finał etapu okręgowego Olimpiady Literatury Języka Polskiego – uczennica klasy 2f 

Aleksandra Urbaniak, 

5) Wielkopolskie Mistrzostwa Ortograficzne  Dyktando o Laur Kantego – Dagmara 

Sygnecka z kl. 1c i Cezary Budziński z kl. 1f - finalistami konkursu, 

6) wyróżnienia dla ucznia kl. IIId, Tytusa Niewiedziała w IV Ogólnopolskim Konkursie    

Recytatorskim im.R.Brandstaettera w Trzciance, 

7) udział w okręgowym etapie Olimpiady Historycznej (M. Michalska, I. Ciesielska), 

8) udział w finale wojewódzkim Historycznych Debat Oksfordzkich (4 uczniów), 

9)  najlepszy mówca w Poznańskiej Lidze Debat - M. Kowalczyk,  

10) II miejsce w Lidze Historycznej  (projekt „Uniwersytet w twojej szkole” -6 osób), 

11)  II miejsce w konkursie INEA „Pokaż Powstanie Wielkopolskie” (klasa 2e, 3d), 

12) wyróżnienie w konkursie profrekwencyjnym w ramach wyborów prezydenckich 

zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Poznania (klasa 1c), 

13) II etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach  (8 uczniów z klas 1d, 2d i 3d), 

14) siódme miejsce drużyny uczniów z klas 1d, 2e i f w Lidze Angielskiej na 27 szkół z 

Wielkopolski (w III LO j.angielski nauczany jest w zakresie podstawowym), 

15) Konkurs Recytatorski Poezji Irlandzkiej organizowany przez szkołę językową Program dla 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – poziom wojewódzki: jeden laureat –III miejsce, 

dwoje finalistów, 

16) udział uczniów klas 1a/c w konkursie „Pokaż nam język” organizowanym przez WSB w 

Poznaniu (Jacek Gulij klasa 1 a/c gr.1 przeszedł do drugiego etapu), 

17) klasa 1f – XV miejsce w konkursie dla uczniów klas pierwszych „Matematyka bez   

            granic” (w konkursie wzięło udział 56 klas z różnych szkół naszego województwa), 

18) Natalia Wyrwa uzyskała Certyfikat Test DaF potwierdzający znajomość języka   

      niemieckiego i tym samym uzyskała możliwość studiowania w Niemczech na  

      wybranej uczelni (j,niemiecki nauczany w szkole od podstaw – metoda tutoringu), 

19) III miejsce w II Edycji Wielkopolskich Meczów Matematycznych (Karol Loręcki 1a, Jacek 

Gulij 1c, Justyna Graczyk 2c, Arkadiusz Rogacki 3a, Jacek Kaczor 3a, Paweł Gwizdek 3a, 

Marta Tarka 3c, Cezary Gałązkiewicz (kapitan) 3c, Piotr Górny 3c, Wojciech Obst 3c), 

20) wyróżnienia w konkursie Kangur Matematyczny: Loręcki Karol 1a, Grzelak Dominik, 

Karaniewicz-Biedny Michał, Wróblewski Piotr 2c, Kucka Marek, Kaczor Jacek 3a, Jacek Gulij 

1c, Mikołaj Sienkiewicz, Piotr Górny 3c, Cezary Gałązkiewicz 3c,  

21) finalista Regionalnego Konkursu  Matematycznego w Czarnkowie:Maciej Papis 1a, 

22) wyróżnienie dla Michała Bidermana w konkursie fizycznym (polsko – ukraiński)   

             ,„Lwiątko”, 

23) Młodzież w Świecie Nauki – pozom wojewódzki (Adrian Kędziora 3f, Nobert  

      Jędrzejczak 3f, Nikodem Sikorski 2f - laureaci),  
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25)The Polisch Brein Bee Champions – poziom centralny ( Witold Kowal 2f- finalista), 

26) „Od laika do przyrodnika” – poziom centralny (Maria Gorczyca 2f - laureat), 

27) Olimpiada Biologiczna – poziom wojewódzki (Michał Leski 3e - finalista), 

28) poziom okręgowy - Olimpiada Przedsiębiorczości – Aleksandra Maciejewska 2b, 

29) Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki XIII edycja – etap okręgowy Julita Kasperska        

              i Adrianna Kasperska, 

     30) konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego – etap wojewódzki IV Miejsce Tytus            

           Niewiedział, 

31) wyróżnienie w konkursie fotograficznym pt. :”Bioróżnorodność na obszarach Natura  

     2000 okolic Poznania” - Fundacji Biblioteka Ekologiczna – etap wojewódzki - Anna    

     Noculak kl. 3e. 

 

II. Szczególne osiągnięcia sportowe 

 
Licealiada - finał wojewódzki:  
 
-  I miejsce i złoty medal w indywidualnym biegu na orientację w klasyfikacji drużynowej 
 chłopców  - Mikołaj Druciarek 2a, Mateusz Wiśniewski 2c, Cezary Gałązkiewicz 3c, 
 
- II miejsce i srebrny medal  w indywidualnym biegu na orientację w klasyfikacji drużynowej 
 dziewcząt  -  Maria Gorczyca 2f, Zuzanna Kaczmarek 2b, Luiza Fierlej 2f,  Małgorzata 
Hanyż 2e, 
 
 - III miejsce i  brązowy medal w Lekkiej atletyce w biegu na 400m - Monika Mikołajczak 3b. 

 

Licealiada - etap powiatowy: 
 
- I miejsce i złoty medal w lekkiej atletyce w biegu na 400m - Monika Mikołajczak 3b, 
 
 - I miejsce i złoty medal w lekkiej atletyce w sztafecie 4 x 400m dziewcząt  - Weronika Prentka 2f, 
Joanna Pawłowska 1e, Zuzanna Kaczmarek 2b, Monika Mikołajczak 3b, 
 
- II miejsce i srebrny medal w lekkiej atletyce w biegu na 200m - Joanna Nyczak 2f, 
 
- III miejsce i medal brązowy w lekkiej atletyce: 

 w biegu na 110mppł - Dawid Januszczak 1b, 

 w biegu na 1500m - Maria Gorczyca 2f, 

 w biegu na 800m - Michał Ekert 2f, 

 w biegu na 3000m  - Mikołaj Druciarek 2a. 
 

III. Szczególne osiągnięcia wychowawcze i opiekuńcze: 
 

1) zorganizowanie akcji charytatywnej „Ołówek dla Afryki” – uczestnicy uczniowie klas 
pierwszych,  

2) przygotowanie uczniów klasy 1c do Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego ,,Lektury w 
Kadrze” (przygotowany film - ,,Oskar”), 

3) organizacja  akcji Szlachetna Paczka (udział uczniów wielu klas), 
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4) zaangażowanie uczniów kl.IId w realizację projektów: Na literackich szlakach. Śladami  

      R.Brandstaettera  oraz Laboratorium poezji kobiecej XX wieku, zgłoszenie projektu do  

      Centrum Edukacji Obywatelskiej z pozytywnym skutkiem i opracowanie harmonogramu     

działań   na rok szkolny 2015/16 dla kl.Id : Wielkopolski self -made man, czyli     H.Cegielski      a 

idea  organicznikowska /fotocast/  w ramach programu CEO  „Moje  miejsce, moja historia”, 

5) realizacja kilku projektów edukacyjnych z zakresu podwyższania kompetencji  

       społecznych, m.in. projekt Szkoła Odkrywców Talentów– realizowany  przy współpracy  

       z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, 

6) pomoc uczniom w uzyskaniu różnego rodzaju wsparcia finansowego – stypendia, zapomogi, 

wyprawki, 

7) zgłaszanie kandydatur uczniów do różnego rodzaju konkursów nagród (m.in. Nagroda     

       Prezydenta Miasta Poznania, Nagroda im. Macieja Frankiewicza), 

8) współpraca z instytucjami pomocowymi (m.in. PZP, PPP, POLICJA, CZP, 

CDZdM,Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży, PCŚ, MONAR, KOPD, ACI,    

Stowarzyszenie Psyche Soma Polis, fundacje), 

9) organizacja wystawy „Stres… i co dalej”  poświęconej sposobom konstruktywnego radzenia 

sobie z wyzwaniami i trudnościami, a także wspieraniu w rozwijaniu poczucia własnej 

wartości, 

10) organizacja zajęć dla poszczególnych klas poświęconych problematyce HIV/AIDS 

prowadzonych przez studentów koła naukowego UM w Poznaniu, 

11) organizacja zajęć dla wszystkich klas pierwszych i drugich poświęconych odpowiedzialności 

prawnej oraz aktualnym zagrożeniom, 

12) organizacja seminariów informacyjnych prowadzonych przez doradców zawodowych z 

CDZdM, 

13) podpisanie umowy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu dotyczącą realizacji 

edukacji prawnej dla wszystkich uczniów od roku szkolnego 2015/16. 

 

IV. Udział szkoły w projektach unijnych:  

1) Przygotowanie do udziału w programie Erasmus+: szkolenie, spotkania i konsultacje z 

pracownikami szkoły zainteresowanymi udziałem w projekcie, kontakt ze szkołami 

zagranicznymi, praca nad wnioskiem. 

2) Pilotaż nowych egzaminów maturalnych. Projekt realizowany przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. 

3) Matura 2015. Nowa formuła egzaminu maturalnego  – forma doskonalenia 

zawodowego dla nauczycieli organizowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i 

Ośrodek Rozwoju Edukacji (szkolenie finansowane ze środków Unii Europejskiej – 

przygotowanie do prowadzenia warsztatów dla nauczycieli różnych przedmiotów - . 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2 Rozwój Systemu 

Egzaminów Zewnętrznych), 
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4) Współpraca z Polsko – Niemiecką Wymianą Młodzieży w Warszawie i Poczdamie, 

dotycząca przygotowywanej międzynarodowej wymiany uczniowskiej z partnerską 

szkołą w Braunschweigu (Niemcy). 

5) Udział  dyrektora szkoły w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie – 

opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów 

szkół/placówek, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i 

Uniwersytet Jagielloński w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(zakwalifikowanie do tzw. grupy dyrektorów wdrażających inicjatywę projektu; finał 

projektu – maj 2015). 

6) Udział dyrektora szkoły w szkoleniach z zakresu „Wdrażanie nowego modelu 

doskonalenia nauczycieli w budowaniu szkoły uczącej się”, organizowanych przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7) Kontynuacja  pracy w ramach projektu unijnego „Wspólna nie znaczy niczyja”  -  we 

współpracy z Urzędem Miasta Poznania. 

8) Udział nauczyciela historii  w projekcie unijnym „Nauka w przestrzeni” wraz z mgr 

Matyldą Rakowicz z Politechniki Poznańskiej. 

9) Współpraca z Zakładem Dydaktyki Chemii UAM (Wydział Chemii) w ramach realizacji 

projektu z EFS: „Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel. 

Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami 

chemii” (partner projektu – Miast Poznań). 

 

10) Realizacja międzynarodowego szwajcarskiego projektu: „Szkoła przyjazna żywieniu i 
aktywności fizycznej”.  

   

 

V. Udział szkoły w życiu miejskim i realizacja inicjatyw społecznościowych oraz 

      współpraca w tym zakresie ze środowiskiem lokalnym:   

 

1) Udział uczniów III LO w Poznaniu we wszystkich uroczystościach okolicznościowych i 
patriotycznych (grupy wybranych uczniów i poczet sztandarowy III LO). 

2) Współpraca z Sądem Okręgowym w Poznaniu (udział uczniów w rozprawach i 

warsztatach). 

3) Współpraca z Galerią Miejską Arsenał ( udział uczniów w projekcie Telewizja Arsenał – 

Krytycznie). 

4) Współpraca z Wydziałem Teologicznym UAM – konsultacje dydaktyczne i współpraca w 

organizacji warsztatów. 

5) Współpraca z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie – praktyki studenckie na 

terenie szkoły. 

6) Współpraca ze Stowarzyszeniem Diakonia Ruchu Światło-Życie – na rzecz pomocy 

młodzieży i rodzinie. 

7) Współpraca z pracownikiem Wydziały Anglistyki UAM, prof. Pawłem Schefflerem i 

wspólne prowadzenie badań w klasach pierwszych dotyczących zastosowania ćwiczeń 

bilingwalnych na lekcjach języka angielskiego. 
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8) Współpraca z dr Sebastianem Paczosem, pracownikiem UAM w ramach projektu Liga 

Angielska. 

9) Współpraca z Zakładem Dydaktyki Chemii UAM (Wydział Chemii) w ramach realizacji 

projektu: Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i 

opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii.  

10) Współpraca z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu 

(działania promocyjne, udział uczniów w akcjach).  

11) Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu (przygotowanie do szkoleń 

dla egzaminatorów). 

12) Współpraca z Urzędem Miasta Poznania - opracowanie materiałów edukacyjnych dla 

trzech grup wiekowych ( uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, seniorzy) na 

temat Karty Przestrzeni Publicznej (publikacja materiałów na stronie internetowej): 

13) Wspólna nie znaczy niczyja. Projekt edukacyjno – kulturalny na rzecz przestrzeni 

publicznej. Organizatorzy: Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji w partnerstwie  z Miastem 

Poznań oraz Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej.              

14) Współpraca z Wielkopolską Fundacją Matematyczną w zakresie organizacji i 

przeprowadzania meczy matematycznych 

15) Współpraca z Towarzystwem Miłośników Kresów Południowo-Wschodnich. 

             Zbiórka darów dla Polaków mieszkających na Ukrainie w ramach akcji      

             „Serce dla Lwowa”. 

16) Realizacja projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – współpraca z kinem Muza. 

17) Organizowanie lekcji bibliotecznych – współpraca z Biblioteką Raczyńskich 

18) Find Your Move – pomoc przy olimpiadzie podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak oraz 

Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne na Termach Maltańskich organizator Fregata 

Swimming. 

19) Współpraca z Collegium Wratislaviensae w ramach tutoringu i podjęcie dalszego 

kształcenia ze względu na potrzebę pogłębiania wiedzy i umiejętności tutorskich  w 

Programie Praktyk Tutoringu II stopnia. 

20) Współpraca z Centrum Kultury Muzułmańskiej - lekcje muzealne. 

21) Współpraca z o.J.Górą i J.Grzegorczykiem podczas realizacji projektu ,,Jestem,  gdy 

jestem dobry”. Rzecz o R.Brandstaetterze. 

22) Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej – udział w warsztatach z obsługi platformy 

edukacyjnej Filmoteki Szkolnej (współorganizowane przez Polski Instytut Filmowy). 

23) Współpraca nauczycieli wychowania fizycznego z Wydziałem Sportu Urzędu m. 

Poznania, Poznańskim Związkiem Sportowym, Okręgowym Związkiem Koszykówki, 

Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, Okręgowym Związkiem Piłki Ręcznej, Okręgowym 

Związkiem Piłki Siatkowej przy organizacji szkolnych memoriałów, 

24) Współpraca z Domem Bretanii, udział w Festiwalu Kultur Regionów Europy. 

25) Wycieczki uczniów do Śmiełowa – współpraca z Muzeum Narodowym w Poznaniu. 

26) Współpraca z Psyche Soma Polis w zakresie profilaktyki nowotworów.  

27) Współpraca z Wielkopolskim Centrum Onkologii w ramach europejskiego projektu. 

28) Udział w meczach ligowych, Mistrzostwach Poznania, współpraca z zaprzyjaźnionymi 

szkołami w ramach organizacji meczów towarzyskich. 

29) Współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IMFSA Poland 

– prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów klas 1 i 2. 

30) Współpraca z CDZdM – prowadzenie warsztatów z zakresu wyboru dalszej drogi 

kształcenia dla uczniów klas 3. 

31) Współpraca z Wydziałem Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w 

Poznaniu - udział uczniów w Strefie Młodzieży. 
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32) Współpraca z Klubem „Tygodnika Powszechnego” w Poznaniu – promowanie działalności 

kulturalnej, spotkań z autorami książek. 

33) Nieodpłatne prowadzenie Koła Przyjaciół AK im. Floriana Marciniaka w III LO w Poznaniu 

oraz praca w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Pamięci Armii Krajowej           (współpraca ze 

Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska oraz Urzędem 

Marszałkowskim w Poznaniu). 

34) Kontakt z CK „Zamek” w celu zwiedzania wystaw czasowych. 

35) Współpraca z Archiwum Państwowym, Biblioteką Kórnicką – organizacja zajęć dla 

uczniów w ramach realizowanych projektów edukacyjnych. 

36) Udział szkoły w uroczystościach z okazji 100. rocznicy urodzin hm. Floriana Marciniaka ( 

uroczystości w Czempiniu – organizacja – Burmistrz Czempinia). 

37) Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu (ramach tej działalności 

m.in.: opieka nad grobami żołnierzy AK). 

38) Przygotowywanie przez nauczycieli koordynatorów oraz uczniów klas akademickich  sesji 
popularnonaukowych (sesje od marca do kwietnia 2015r. w zależności od profilu klasy – z 
zakresu nauk humanistycznych, matematyczno-fizycznych, przyrodniczych) z udziałem 
zaproszonych gości – wykładowców uczelni wyższych, z którymi III LO w Poznaniu 
realizuje podpisane umowy i porozumienia w ramach rozwoju systemu klas akademickich 
oraz uczestniczenie uczniów klas akademickich w zajęciach akademickich: wykładach, 
warsztatach, zajęciach laboratoryjnych, seminariach (UAM w  Poznaniu: Wydział Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Filologii 
Polskiej, Wydział Historyczny, Wydział Prawa, Wydział Matematyki i Informatyki, 
Wydział Fizyki, Wdział Chemii, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Medyczny, 
Uniwersytet Przyrodniczy). 
 

39) W ramach realizacji programu klas akademickich szkoła dodatkowo współpracuje z: 

Muzeum Archeologicznym (realizacja przedmiotu uzupełniającego „Antropologia”), 

Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ZOO Poznań (klasy biologiczno-

chemiczne), Biblioteką Kórnicką, Instytutem Zachodnim Poznaniu (klasy 

humanistyczne) oraz Instytutem Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu (klasy mat.-fiz. -

Linux). 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  
 

 

I. Szczególne osiągnięcia dydaktyczne i sportowe: najważniejsze sukcesy 

uczniów w różnorodnych olimpiadach, konkursach przedmiotowych i 

artystycznych oraz zawodach i turniejach sportowych: 

L.p. Nazwa olimpiady, 

konkursu, turnieju, 

zawodów wiedzy 

Poziom  

(centralny, 

okręgowy,  

wojewódzki, 

rejonowy) 

Imiona i nazwiska 

uczniów 

Uzyskany wynik - 

sukces 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

Olimpiada Historyczna 

 

Olimpiada Filozoficzna 

 

Olimpiada 

Geograficzna 

 

Ortograficzne 

Mistrzostwa Miasta 

Poznania 

 

Konkurs Literacki 

AMICI 

 

Mistrzostwa Polski 

Debat Oksfordzkich 

 

Historia Polski XX 

wieku (debaty 

oksfordzkie) 

 

Mistrzostwa 

Wielkopolski Debat 

Parlamentarnych 

Centralny 

 

Centralny 

 

 

Centralny 

 

Rejonowy 

 

 

 

Wojewódzki 

 

 

Okręgowy 

 

 

Wojewódzki 

 

 

 

 

Wojewódzki 

 

Hubert 

Węcławek 

Marcel 

Rychtanek 

Oliwia 

Majchrzak 

 

Karol Loręcki 

 

 

 

Justyna Graczyk 

 

 

Maciej 

Kowalczyk 

 

Magda Michalak 

 

 

 

Barbara Sip, 

Agata 

Galikowska 

Laureat 

 

Finalista  

 

Finalistka 

 

 

II miejsce 

 

 

 

Wyróżnienie 

 

 

Udział w finale 

centralnym 

 

Udział w finale 

wojewódzkim 

 

 

 

Udział w finale 

wojewódzkim 
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9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

12.  

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

Konkurs językowy : 

„Pokaż nam język” 

 

 

Konkurs Gedichte als 

Comic- wiersze 

niemieckojęzycznych 

poetów w komiksie 

 

Wojewódzki  Konkurs 
Literacki 
,,Manufaktura Słowa” 

 
Międzynarodowy 
Konkurs Matematyczny 
Kangur 
 
 

 
Supermatematyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kangur (konkurs 
matematyczny) 
 
 
 
 
Koala (konkurs 

 

 

Centralny 

 

 

 

Rejonowy 

 

 

 

 

Wojewódzki 

 

 

Ogólnopol- 

ski 

 

 

Okręgowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopol- 

ski 

 

 

Wojewódzki 

Wikor Dybalski, 

Adam Zabel 

Michał 

Karaniewicz-

Biedny 

 

Maria Jurga  

Weronika 

Rozmiarek 

 

 

Aleksandra 

Cholewa 

 

Mikołaj Sztuder 

 

 

 

Mikołaj Sztuder, 

Sebastian 

Suchowiak, 

Maciej Papis, 

Sebastian 

Michoń, 

Jacek Gulij, 

Mateusz 

Stachowiak, 

Paweł Woźniak,   

Marcel 

Lipczyński 

Jacek Gulij, 

Justyna Graczyk  

Monika 

Lulkiewicz 

Drużyna – klasa 

 

 

Finalista 

 

 

 

2 miejsce 

3 miejsce 

 

 

 

2 miejsce 

 

 

Wyróżnienie 

 

 
 

 

Finaliści 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyróżnienia 
 
 
 
 
 
II miejsce 
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16. 

 

17.  

 

18.  

 

 

 

 

19. 

 

 

 

20.  

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

matematyczny) 
 
Ogólnopolski Konkurs 
Fizyczny „Eureka” 
 
Ekonomiczny Start 
(Politechnika 
Poznańska) 

Poznański Czerwiec 

1956. Przewodnik po 

wydarzeniach miejscach 

związanych z 

poznańskim czerwcem 

 

 

Poznański Czerwiec 

1956 plakat na 60 

rocznicę 
 
 

Konkurs Historyczny – 

1050. Rocznica Chrztu 

Polski (org. WKO i 

Wojewoda 

Wielkopolski) 

 

IV Edycja Konkursu 

Wiedzy o Prawie  

 

 

 

 

Konkurs historyczny 

„Chrzest Polski 966-

2016” (Poznańskie 

Stowarzyszenie 

Patriotyczne) 

 

Wojewódzki Konkurs 

Wiedzy o 

Bezpieczeństwie – kat. 

Indywidualna 

 

 

Okręgowy 

 

Rejonowy 

 

Wojewódzki 

 

 

 

 

Wojewódzki 

 

 

 

Wojewódzki 

 

 

 

 

Wojewódzki 

 

 

 

 

 

Wojewódzki 

 

 

 

 

Wojewódzki 

 

 

 

2a 

Paweł 

Mieczyński 

 

Julia Nowak 

 

Maria Jurga 

 

 

 

 

Maria Jurga 

 

 

 

Piotr Górka 

 

 

 

Maciej 

Kowalczyk 

Kinga 

Jałkiewicz, 

Julia Rusińska 

 

 

Julia 

Matuszewska 

 

 

 

Mikołaj Sztuder 

 

 

 

 
 
Wyróżnienie 
 
 
 
I miejsce 
 
 
I miejsce 
 
 
 
 
 
 
 
I miejsce 
 
 
 
 
 
Wyróżnienie 
 
 
 
 
 
I miejsce – w finale 
 
 
Finalistki 
 
 
 
 
 
 
 
II miejsce 
 
 
 
 
 
 
 
 
I miejsce 
 
 

mailto:lo3poz@gmail.com


 

         

 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu 

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego 
ul. Strzelecka 10                                  tel. (0-61) 852-46-50 
61-845 Poznań           fax. (0-61) 852-68-15 

www.lo3.edu.pl              e-mail: lo3poz@gmail.com         

 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

25.  

 

3 

 

 

 

 

Wojewódzki Konkurs 

Wiedzy o 

Bezpieczeństwie – 

kategoria drużynowa 

 
 
 
 
Konkurs na plakat 
reklamujący 1 marca 
Międzynarodowym 
Dniem Obrony Cywilnej 
 
 
Ogólnopolski Konkurs 
Kreowanie przestrzeni  
(org. Izba Architektów 
Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie) 

 

Wojewódzki 

 

 

 

 

 

 

Rejonowy 

 

 

 

Ogólnopol- 

ski 

 

Wiktoria 

Mocydlarz, 

Mikołaj Sztuder 

i Mikołaj 

Lewandowski 

 

Julia Czaronek, 

Mikołaj 

Lewandowski 

 

Maria Pucek-

Clausen, Julia 

Rusińska, Alicja 

Kaczmarek, 

Martyna 

Piasecka, Julia 

Schrodter 

 
 
 
 
 
I miejsce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nagrody główne (1 
pozycja) 
 
 
 
 
Nagroda główna w 
kategorii szkół 
ponadgimnazjal- 
Nych - I miejsce 

 

L.p. Nazwa  turniejów i 

zawodów sportowych 

Organizator Poziom 

(okręgowy,  

wojewódzki, 

rejonowy) 

Imiona i 

nazwiska 

uczniów 

Uzyskany 

wynik - sukces 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznańskie Igrzyska 

Młodzieży Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

(Licealiada)  

 

 

 

 

 

 

 

Poznański 

Szkolny 

Związek 

Sportowy 

 

 

 

 

 

 

 

Okręgowy 

 

 

 

Okręgowy 

 

 

Okręgowy 

 

 

Okręgowy 

Maria 

Gorczyca 3f 

 

 

 

 

 

Maria Pucek - 

Clausen 1b 

 

 

-złoty medal w 

Indywidualnych 

Biegach 

Przełajowych 

-srebrny medal 

w biegu na 

1500m  - LA 

-brązowy 

medal w biegu 

na 800 m  - LA 

-srebrny medal 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liga Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

miasta Poznania dla 

zawodników 

niezrzeszonych w 

klubach sportowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznański 

Szkolny 

Związek 

Sportowy 

 

 

 

 

Okręgowy 

 

 

Okręgowy 

 

 

 

 

Okręgowy 

 

 

 

 

Joanna 

Nyczak 3f 

 

David 

Solomon 2c 

 

 

 

Drużyna piłki 

koszykowej 

dziewcząt: 

Maria 

Zienkiewicz 

3b, Paulina 

Golis 3a, 

Olga Detko 

3c, Katarzyna 

Niebieszcza-

ńska 2b, 

Zuzanna 

Szubert 2b, 

Julia 

Rusińska 1b, 

Oliwia 

Płonkowska 

1b, Weronika 

Krupiak 1b, 

Joanna 

Janasik 1e, 

Dominika 

Jaśkowiak 1d 

w 

Indywidualnych 

Biegach 

Przełajowych 

-brązowy 

medal w biegu 

na 200m - LA 

- brązowy 

medal w biegu 

na 200m - LA 

 

 

-srebrny medal 
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3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Miasta 

Poznania w 

pływaniu 

 

Finał Wojewódzki 

w Pływaniu 

 

Mistrzostwa 

Poznania w Piłce 

Siatkowej 

Dziewcząt 

 

Mistrzostwa Miasta 

Poznania w Piłce 

Siatkowej 

Chłopców 

 

Finał Wojewódzki 

w Piłce Siatkowej 

Chłopców – Kalisz 

 

Liga Piłki 

Siatkowej 

Dziewcząt 

Liga w Siatkówce 

Chłopców 

 

Mistrzostwa w 

Piłce Siatkowej 

Plażowej 

Chłopców i 

Dziewcząt 

SZS 

 

 

 

SZS 

Wielkopolska 

 

 

SZS 

 

 

 

 

SZS 

 

 

 

 

SZS 

Wielkopolska 

 

SZS 

 

SZS 

 

 

 

SZS 

Rejonowy 

 

 

 

Wojewódzki 

 

 

 

Rejonowy 

 

 

 

 

Rejonowy 

 

 

 

 

Wojewódzki 

 

 

Rejonowy 

 

Rejonowy 

 

 

 

Rejonowy 

Reprezentacja 

 

 

 

Reprezentacja 

 

 

 

Reprezentacja 

 

 

 

 

Reprezentacja 

 

 

 

 

Reprezentacja 

 

 

Reprezentacja 

 

Reprezentacja 

 

 

 

- M. Siwerski i 

M. Durski 

- A. Halamska i 

J. Plucińska 

II miejsce 

 

 

 

VII miejsce 

 

 

 

II etap 

 

 

 

 

I miejsce 

 

 

 

 

V miejsce 

 

 

II etap 

 

IV miejsce 

 

 

 

IV miejsce 

chłopców 
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II. Pozostałe osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dyrekcji i nauczycieli 

1) Podpisanie kolejnych  umów patronackich (w celu rozwoju systemu klas 

akademickich):  z Dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania 

Politechniki Poznańskiej - luty 2016 (dla klas akademickich matem.-fiz.), z 

Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu - czerwic 2016 (w celu objęcia patronatem klas 

akademickich matematyczno-geograficznych Vespucci w związku z 

przygotowaniem przez Wydział  dla III LO ciekawej oferty zajęć akademickich). 

2) Wdrożenie korekt do szkolnego systemu nadzoru pedagogicznego, m.in. 

opracowanie nowych arkuszy obserwacji lekcji celowej. 

3) Realizacja zadań  w ramach programu „Budząca się szkoła” (m.in. 

przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli, opracowanie sprawozdania – raportu 

końcowego). 

4) Współorganizacja wraz z Wydziałem Historycznym UAM i Gimnazjum nr 6 

im. Edwarda Raczyńskiego konkursu Przewodnik po wydarzeniach Poznańskiego 

Czerwca 56 pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania oraz pani Agnieszki 

Kozłowskiej-Rajewicz, Posłanki do Parlamentu Europejskiego. 

5) Realizacja do 2017r. innowacji pedagogicznej Szkoła Liderów w III LO im. 

św. Jana Kantego w Poznaniu 

INNOWACJA METODYCZNA w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana 

Kantego w Poznaniu dotyczy zmian w procesie nauczania – uczenia się. Polega na 

wykorzystaniu w procesie edukacji nowatorskiej metody, jaką jest tutoring. 

Tuturing naukowy połączony z elementami tutoringu rozwojowego wzbogaci 

dotychczas stosowane metody pracy  z uczniem zdolnym.  

 

INNOWACJA PROGRAMOWA uwzględnia założenia obowiązującej podstawy 

programowej poszczególnych przedmiotów nauczanych na IV etapie edukacji w 

III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu w innowacyjnym sposobie ich realizacji, 

polegającym na rozszerzaniu nauczanych treści o zagadnienia znajdujące się w 

kręgu zainteresowań ucznia i ujęciu ich w indywidualne programy nauczania oraz 

w plany tutoriali. 
 

INNOWACJA ORGANIZACYJNA wiąże się z wprowadzanymi zmianami 

dotyczącymi zadań i ról ucznia i nauczyciela oraz relacji zachodzących między 

nimi, opartych  na zasadach tutoringu i indywidualnej pracy z uczniem zdolnym.  
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Zajęcia realizowane będą w czasie pozalekcyjnym, planowane przez ucznia i 

nauczyciela                     z częstotliwością uzgodnioną przez obie strony, tak, by 

jak najlepiej służyły realizacji zadań (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie).  

6) Pozytywna ewaluacja innowacji pedagogicznej Sponsoring intelektualny w III 

LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu (realizowanej zo zakończenia zajęć 

dyd.-wych 2015/16) 

INNOWACJA METODYCZNA w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana 

Kantego w Poznaniu dotyczy zmian w procesie nauczania – uczenia się. Polega na 

wprowadzeniu swego rodzaju zmiany ról – uczniowie wystąpią w roli ekspertów-

nauczycieli, zajęcia mają charakter warsztatów, których tematyka wybiega poza 

zakres podstawy programowej. 

 INNOWACJA ORGANIZACYJNA – zajęcia będą odbywały się w niewielkich    

 grupach, w czasie pozalekcyjnym, raz w miesiącu.  

 

7) Realizacja do 2018r.  innowacji pedagogicznej Life skills -  Edukacja dla 

przyszłości z elementami języka angielskiego. 

INNOWACJA PROGRAMOWA  wprowadza zagadnienia z szeroko pojętego 

rozwoju osobistego, do tej pory nieobecne w ramach odrębnych zajęć w szkole. 

Life skill’s jest autorskim programem zajęć wspierających działania w zakresie 

doradztwa edukacyjnego i zawodowego.  

 

INNOWACJA ORGANIZACYJNA  polega na pracy z niewielką grupą osób w 

czasie pozalekcyjnym i oprócz zajęć cotygodniowych zakłada organizację 

szkolnych wydarzeń, happeningów i sesji popularyzujących zagadnienia z rozwoju 

osobistego. 

8) Organizacja dla uczniów dodatkowych zajęć artystycznych dla 5 grup  

(warsztaty teatralne, plastyczne, fotograficzne, zajęcia wokalno-

instrumentalne) dzięki pozyskaniu środków pozabudżetowych. W ramach 

zajęć przygotowywane są spektakle teatralne, wystawy, uczniowie pod opieką 

instruktorów prowadzą blogi poświęcone zajęciom i dokonaniom artystycznym (w 

tym sukces grupy teatralnej – spektakl „Memonto mori” -pod opieką 

G.Chołuja, w projekcie organizowanym przez Fundację Rozwoju Miasta 

Poznania). 

9) Organizacja przedsięwzięć szkolnych, wymagających współpracy z instytucjami 

edukacyjnymi oraz kulturalnymi (poznańskie uczelnie wyższe, Centrum 

Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu i in.): 

a) Szkolny Dzień Chemii (współpraca z Politechniką Poznańską), 

b) Szkolny Dzień Talentów (współpraca z ORE, ODN w Poznaniu), 
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c) sesje popularnonaukowe organizowane przez klasy akademickie wraz z 

opiekunami, m.in. sesja fizyczna (opieka Wydział Fizyki UAM), sesja 

humanistyczna - Wielkopolski self -made man, czyli H.Cegielski  a idea 

organicznikowska (opieka Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, 

Towarzystwo im. H.Cegielskiego), 

d) Szkolny Dzień Rozwoju Osobistego (prowadzenie warsztatów: rodzice 

uczniów, absolwenci – studenci psychologii, uczniowie oraz specjaliści z 

CDZdM w Poznaniu oraz psychologowie – specjaliści z ppp). 

 

 

III. Udział w projektach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych o 

zasięgu szkolnym, regionalnym, ogólnopolskim: 

 

1) realizacja z uczniami kl. 3c projektu edukacyjnego: „Alpejska wiosna” 

(kwiecień 2016 – opiekun J.Baron-Grzesiak), 

2) przygotowanie uczniów do wystawienia spektaklu „Pieśń o dzwonie” na 

podstawie „Pieśni o dzwonie” F. Schillera (marzec 2016– opiekun J.Baron-

Grzesiak), 

3) realizacja programu „Moje Finanse” w klasach Vespucci (trener Sylwia 

Lisiewicz - Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości), 

4) „Lekcje z ZUS” – projekt edukacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 

Magdalena Sobiak, 

5) współpraca z pełniącym funkcję Microsoft Junior Leadera na terenie 

Politechniki Poznańskiej p. Mateuszem Bartosem (absolwentem naszej szkoły) 

– efektem tych działań był udział młodzieży w wykładach prestiżowej 

konferencji "Junior IT Academic Day", w spotkaniach Koła Naukowego 

Grupy Junior .NET na PP; warsztaty prowadzone przez lidera Koła 

Naukowego Grupy Junior.NET Politechniki Poznańskiej Mateusza Bartosa na 

terenie III LO: 1."Własna strona w chmurze" - HTML, CSS, JS, pojęcie chmury, 

WebDev, 2. "Poznaj Pythona" - Python3, Flask, aplikacja w chmurze, Code, 

6) nawiązanie współpracy z doktorantem na Politechnice Poznańskiej 

p. J. Wietrzykowskim; efektem jej był udział 10 uczniów ka IIc i Ic 

w bezpłatnym projekcie "Ujarzmij magię swojego smartfona" skierowanym 

dla uczniów liceów, 

7) nawiązanie współpracy z dr M. Wojciechowskim – udział młodzieży 

w wykładach i warsztatach praktycznych na PP dotyczących podstawy języka 

SQL,  
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8) koordynacja działań (zebranie uczestników, zajęcia wprowadzające, opieka 

nad uczniami w czasie festiwalu) w ramach wolontariatu na  XVII Festiwalu 

Sztuki Naszych Dzieci „Świat bez wad” w CK Zamek 5 IV 2016 r., 

9) udział uczniów w czasie warsztatów i konferencji Get Your Future Started. 

Szkolenia dla młodych (dotyczących studiów poza granicami Polski) 

organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta Poznania w CK Zamek 4 II 

2016 r., 

10) realizacja projektu edukacyjnego II wojna światowa w mojej okolicy (w 

ramach projektu uczniowie przeprowadzali m.in. wywiady z pracownikami 

Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie i Fortu VII w Poznaniu), 

11) udział uczniów klas pierwszych i drugich w ogólnopolskim programie Nowe 

Horyzonty Edukacji Filmowej w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

12) realizacja programu "Edukacji czytelniczej i medialnej" oraz udział szkoły 

w Narodowym  Programie  Rozwoju Czytelnictwa , 

13) finał działań  trzech miniprzedsiębiorstw w ramach programu Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości – klasa 2b w ramach przedmiotu "Ekonomia w praktyce", 

14) realizacja programów PCK (m.in. promocja honorowego krwiodawstwa), 

15) realizacja projektu edukacyjno - zdrowotnego "Wybieram zdrowie" - zasięg 

szkolny, 

16) organizacja Szkolnego Dnia Sportu - zasięg szkolny,  

17) organizacja i przeprowadzenie lekcji mających na celu propagowanie 

różnych dyscyplin sportu przez: trenera M. Kujawę - judo, instruktorkę S. 

Tomaszewską - wspinaczki ściankowej, zawodniczkę-uczennicę III LO  Z. 

Bronikowską - szermierki, zawodniczkę - uczennicę III LO M. Lewandowską 

– karate, 

18) współpraca z kołem naukowym „Enactus” z Politechniki Poznańskiej -

realizacja projektu: „PUT Back to School” – warsztaty dla uczniów klas   

akademickich :”Wykorzystanie nowych technologii”, 

19) kontynuacja współpracy z ORE w ramach programu Szkoły Odkrywców 

Talentów (zasięg ogólnopolski), 

20) udział uczniów i nauczycieli w  programie Ars – jak dbać o miłość 

(profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od 

alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych pod patronatem 

Ministerstwa Zdrowia i Fundacji Swiss Contribution), 

21) kontynuacja seminariów informacyjnych, związanych z wyborem dalszej 

ścieżki kształcenia prowadzonych przez doradców zawodowych z Centrum 

Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, 

22) realizacja zadań w projekcie „Dbam o mój zasięg” poświęconego 

problemowi cyberprzemocy oraz uzależnieniu od telefonów 

komórkowych,  

23) realizacja zadań w projekcie edukacyjnym, realizowanym we współpracy z 

UAM - Świat młodego pokolenia, 
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24) organizacja przez wychowawców wszystkich klas wycieczek edukacyjnych i 

krajoznawczo-turystycznych (od 20 do 22 czerwca 2016); ponadto: 

zorganizowanie szkolnej wycieczki do Hiszpanii (maj 2016) oraz  dnia 

integracji uczniów klas drugich - rajd pieszy (25 maja 2016) przy 

współpracy z lokalnymi instytucjami turystycznymi. 

 

      Projekty/przedsięwzięcia międzynarodowe: 

 

 

1) Współpraca z Polsko – Niemiecką Wymianą Młodzieży w Warszawie i 

Poczdamie, dotycząca przygotowywanej międzynarodowej wymiany 

uczniowskiej z partnerską szkołą w Braunschweigu (Niemcy). 

2)Współpraca z Zakładem Dydaktyki Chemii UAM (Wydział Chemii) w ramach 

realizacji projektu z EFS: „Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały 

nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej 

współpracy ze studentami chemii” (partner projektu – Miasto Poznań). 

 

3) Kontynuacja realizacji międzynarodowego szwajcarskiego projektu: „Szkoła 

przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”.  

4) Udział młodzieży III LO w festiwalu teatralnym Young Malta Festival 

(przygotowanie spektaklu teatralnego Rewolucja S. Mrożka – grupa teatralna 

‘Lekkobezmyśli’ (Antalentet). 

5) Udział uczniów z klas humanistycznych w warsztatach historycznych na 

terenie byłego obozu koncentracyjnego Muzeum w Sachsenhausen 

(Gedenkstaette und Museum Sachsenhausen – Stiftung Brandenburgische 

Gedenkstaetten). 

6) Udział uczniów klasy 2c w Międzynarodowych Warsztatach Naukowych  

„International Masterklasses  Hands on Particle Physics” przeprowadzonych w 

Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Uczniowie z kilku krajów  interpretowali 

wyniki  badań naukowych przeprowadzonych w CERNIE–  akceleratora LHC,  za 

pomocą programów informatycznych (organizator: CERN Międzynarodowy 

Ośrodek Badań Jądrowych w Szwajcarii). 
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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

 

Na podstawie wysokich wyników egzaminów maturalnych w roku 2017 w Wielkopolskim 

Rankingu Najlepszych Liceów PERSPEKTYWY 2017 - III LO zajęło 8. miejsce i uzyskało 

TYTUŁ SREBRNEJ SZKOŁY w Rankingu Ogólnopolskim Perspektywy 2017. 

 
 

I. Szczególne osiągnięcia dydaktyczne i sportowe: najważniejsze sukcesy 

uczniów w różnorodnych olimpiadach, konkursach przedmiotowych i 

artystycznych oraz zawodach i turniejach sportowych: 

I. w zakresie przedmiotów ścisłych: 

1. Konkurs Supermatematyk- tytuł finalisty zdobyli 3 uczniowie. 

2. Konkurs Matematyczny Kangur- 10 osób uzyskało wyróżnienia, 1 uczeń - 

wynik bardzo dobry. 

3. Regionalny Konkurs w Czarnkowie: 1 uczeń zdobył tytuł finalisty.  

4. Konkurs w ramach projektu Edu- Arctic rozwój STEM skills: tytuł 

zwycięzcy zdobył uczeń III LO. 

5. Tytuł finalisty XXIV Olimpiady Informatycznej dla ucznia III LO. 

6. Wielkopolskie Mecze Matematyczne – drużyna doszła do półfinału. 

7. Wielkopolska Liga Matematyczna –uczeń zdobył III nagrodę. 

8. Zakwalifikowanie ucznia  na międzynarodowy obóz astronomiczny 

AstroCamp 2017 dla uczniów liceów Unii Europejskiej organizowany przez 

Center for Astrophysics of the University of Porto (CAUP).  

 

II. w zakresie wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa 

1. Uczeń III LO zdobył tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie,  

,,Bezpieczeństwo wokół mnie". 

2. Uczennica III LO laureatką konkursu ,,Obrona cywilna a bezpieczeństwo". 

3. Uczniowie III LO laureatami konkursu na krótką formę literacką inspirowaną ideą 

honorowego krwiodawstwa „Zostań bohaterem, oddaj krew”. 

4. Uczennice III LO zostały  medalistkami Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
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III.  w zakresie nauk przyrodniczych 

1. I miejsce uczennicy za prezentację polskojęzyczną w konkursie 

„Młodzież w Świecie Nauki” organizowanym przez Uniwersytet 

Medyczny w Poznaniu. 

2. Wyróżnienie dla 2. uczniów w konkursie ,,Alchemik”. 

3. I miejsce w sesji posterowej  pt. ,,Badania molekularne” oraz I 

miejsce w konkursie 1 z 15. w ramach III Spotkania Młodzieży 

Licealnej i Studentów, Młodzież w Świecie Nauki organizowanego 

przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 

4. Awans dwóch uczniów do etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej. 

5. I miejsce w poznańskim konkursie „Czy znasz swój region – 

Wielkopolskę?”. 

6. Uczeń III LO laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego 

imienia Ignacego Łukasiewicza (V miejsce w kraju), 2. z uczniów 

wywalczył tytuł finalisty. 

7. W finale Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego Trzech 

Wydziałów Politechniki Łódzkiej wystartowało 3 uczniów szkoły, 

jeden z nich wywalczył tytuł laureata konkursu (V miejsce w kraju).  

8. W II etapie międzywojewódzkiego Konkursu Chemicznego UAM 

wystartowało 5. uczniów, jeden z nich  wywalczył awans do etapu 

finałowego konkursu (etap III).  

9. W I etapie Olimpiady Chemicznej szkołę reprezentowało 2.uczniów, 

jeden z nich został zakwalifikowany do II etapu (okręgowego), tym 

samym plasując się w gronie 17 najlepszych zawodników okręgu (woj. 

wielkopolskie i część lubuskiego). 

 

IV. w zakresie przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2016/17: 

1. I miejsce – nagroda główna w kategorii szkół ponadgimnazjalnych-   w 

ogólnopolskim konkursie „Kreowanie przestrzeni” organizowanym przez Izbę 

Architektów RP. 

2. Uczeń  III LO Laureatem Olimpiady Historycznej.  
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3. I miejsce w Turnieju Debat Oksfordzkich w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki 

UAM. 

4. II miejsce w Mistrzostwach Polskich Debat Oksfordzkich IPN (etap centralny 

odbywał się Sejmie RP 13.06.2017) 

5. III miejsce w Mistrzostwach Debat Oksfordzkich. 

6. We wszystkich turniejach debat oksfordzkich uczniowie III LO zdobywali tytuły 

najlepszych mówców. 

7. II miejsce ucznia III LO w Wielkopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie 

zorganizowanym przez OIRP w Poznaniu pod Patronatem Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

8. III miejsce w konkursie „Czerwiec `56 we wspomnieniach” organizowanym przez 

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, oddział WMN. 

9. Wyróżnienie i publikacja w wydawnictwie IPN pracy badawczej „Anna 

Wazówna – starościna golubska i brodnicka” w ogólnopolskim konkursie „Polska 

– Szwecja między rywalizacją a współpracą” organizowanym przez Odział PTTK im. 

Zygmunta Kwiatkowskiego  w Golubiu- Dobrzyniu. 

10. 5. miejsce w finale wojewódzkim konkursu kuratoryjnego Polska moją Ojczyzną - 

Polska królów elekcyjnych (1572 – 1795) organizowanym przez Publiczne 

Gimnazjum Katolickie im. Stanisława Kostki w Poznaniu i Publiczne Liceum 

Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii 

Tułasiewicz w Poznaniu oraz Poznański Klub Gazety Polskiej im. gen. Andrzeja 

Eugeniusza Błasika. 

11. Nagroda publiczności (wyjazd do Brukseli) w konkursie filmowym Akademii 

Kreatywnego Rozwoju – Europa jest dla wszystkich. Obcokrajowcy są wśród nas. 

(Udział w konkursie wzięły jeszcze dwa zespoły uczniowskie).  

12. Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna organizowana przez Uniwersytet 

Łódzki  – zakwalifikowanie  pięciorga uczniów III LO do II etapu,  a spośród nich 

jednej uczennicy do finału Olimpiady. 

13. Złoty Laur (I miejsce) dla uczennicy III LO i nauczycielki języka polskiego jako 

promotora pracy w wojewódzkim konkursie literackim na temat życia i twórczości 

Romana Wilhelmiego, zorganizowanym przez Fundację Sceny na Piętrze TESPIS i 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu; wyróżnienie Srebrnym Laurem dla Uczennicy i 
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promotora pracy przez Kapitułę Medali i Odznaczeń Fundacji Sceny na Piętrze 

TESPIS. 

14. III miejsce uczennicy w Wojewódzkim Konkursie Literackim ,,Manufaktura 

słowa” w kategorii proza. 

15. Tytuł laureata i wyróżnienie dla ucznia III LO w ogólnopolskim Konkursie 

poetyckim ,,Spojrzenia 2017” (,,nie tylko zbrodnie są u nas możliwe”), którego 

organizatorem była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w 

Poznaniu. 

16. Wyróżnienie dla uczennicy III LO w ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 

Poezji Słowiańskiej  „Słowiańskie Recytacje”. 

17. Wyróżnienie dla uczennic III LO w IX Wielkopolskim Konkursie Wiedzy o 

Filmie (2 uczennice)  oraz wyróżnienie dla 3 uczennic w tym samym konkursie za 

najlepszą interpretację sceny filmowej. 

18. Zakwalifikowanie 3. uczniów III LO do finału Mistrzostw Ortograficznych 

,,Dyktando o Laur Kantego” (organizator- III LO, współorganizator – Wydział 

Filologii Polskiej i  Klasycznej UAM w Poznaniu). 

19. Zakwalifikowanie zespołu szkolnego (4 osoby) do finału konkursu organizowanego 

przez Fundację Nowoczesna Polska, Ridero IT Publishing pod patronatem Ministra 

,,Misja – książka!”. (Efektem  praca zbiorowa –książka ,,Dziennik wyzwoleńców” w 

wersji elektronicznej   z ilustracjami).   

20. II miejsce w konkursie COOLturalne szkoły 2017, org. przez Fundację 

Kulturalny Poznań dla szkolnej grupy teatralnej za spektakl "WESELLE". 

 

V. w zakresie języków obcych 

Wysoka jakość nauczania jest realizowana poprzez udział uczniów w dodatkowych 

przedsięwzięciach poszerzających ich wiedzę i doskonalących umiejętności językowe: 

1. Teddy Bear Conference – konferencja, w której uczniowie w trakcie wystąpień 

publicznych prezentują interesujące ich zagadnienia w   j. angielskim. 

2. Konkursy i olimpiady:  

1) Konkurs „I ty możesz zostać tłumaczem literatury” pozwolił uczniom odkryć i 

ujawnić drzemiące w nich umiłowanie literatury.  
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2) Konkurs: „ Niemcy w Poznaniu i w Wielkopolsce” skłonił uczniów do 

zapoznania się z twórczością pisarzy niemieckich i podjęcia próby tłumaczenia 

literatury.   

3) Konkurs z wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego miał na celu 

pogłębienie, sprawdzenie i uporządkowanie wiadomości w obrębie tych 

krajów. 

4) Konkurs: „Gedichte als Comic” polegał na tłumaczeniu wierszy niemieckich 

poetów i obrazowaniu ich treści w postaci komiksu.  

5) Konkurs z języka angielskiego z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych 

w formie QR kodów umieszczonych na terenie szkoły. 

6) Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu.  

7) Udział uczniów III LO w konkursie wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych       

Domeykiada.  

8) Konkurs „Pokaż nam język” organizowany przez Wyższą Szkołę Języków 

Obcych. 

 

 

II. Pozostałe osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dyrekcji i nauczycieli 

 

 

1) Realizacja kolejnych zadań  w ramach programu „Budząca się szkoła” 

(nawiązanie współpracy z koordynatorem BSS, zachęcenie nauczycieli do 

pracy nad pierwszym z postulatów „od kultury nauczania do kultury uczenia 

się”, przeprowadzenie lekcji zawierających elementy lub w pełni realizujących 

ten postulat). 

 

2) Realizacja do czerwca 2017r. innowacji pedagogicznej Szkoła Liderów 

w III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu 

INNOWACJA METODYCZNA w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana 

Kantego w Poznaniu dotyczy zmian w procesie nauczania – uczenia się. Polega na 

wykorzystaniu w procesie edukacji nowatorskiej metody, jaką jest tutoring. 

Tuturing naukowy połączony z elementami tutoringu rozwojowego wzbogaci 

dotychczas stosowane metody pracy  z uczniem zdolnym.  
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INNOWACJA PROGRAMOWA uwzględnia założenia obowiązującej podstawy 

programowej poszczególnych przedmiotów nauczanych na IV etapie edukacji w 

III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu w innowacyjnym sposobie ich realizacji, 

polegającym na rozszerzaniu nauczanych treści o zagadnienia znajdujące się w 

kręgu zainteresowań ucznia i ujęciu ich w indywidualne programy nauczania oraz 

w plany tutoriali. 
 

INNOWACJA ORGANIZACYJNA wiąże się z wprowadzanymi zmianami 

dotyczącymi zadań i ról ucznia i nauczyciela oraz relacji zachodzących między 

nimi, opartych  na zasadach tutoringu i indywidualnej pracy z uczniem zdolnym.  

Zajęcia realizowane będą w czasie pozalekcyjnym, planowane przez ucznia i 

nauczyciela                     z częstotliwością uzgodnioną przez obie strony, tak, by 

jak najlepiej służyły realizacji zadań (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie).  

 

3) Realizacja do 2018r.  innowacji pedagogicznej Life skills -  Edukacja 

dla przyszłości z elementami języka angielskiego. 

INNOWACJA PROGRAMOWA  wprowadza zagadnienia z szeroko pojętego 

rozwoju osobistego, do tej pory nieobecne w ramach odrębnych zajęć w szkole. 

Life skill’s jest autorskim programem zajęć wspierających działania w zakresie 

doradztwa edukacyjnego i zawodowego.  

 

INNOWACJA ORGANIZACYJNA  polega na pracy z niewielką grupą osób w 

czasie pozalekcyjnym i oprócz zajęć cotygodniowych zakłada organizację 

szkolnych wydarzeń, happeningów i sesji popularyzujących zagadnienia z rozwoju 

osobistego. 

4) Organizacja dla uczniów dodatkowych zajęć artystycznych dla 4 grup  

(warsztaty teatralne, plastyczne, zajęcia wokalno-instrumentalne) dzięki 

pozyskaniu środków pozabudżetowych. W ramach zajęć przygotowywane są 

spektakle teatralne, wystawy, uczniowie pod opieką instruktorów prowadzą 

blogi poświęcone zajęciom i dokonaniom artystycznym, biorą udział w 

festiwalach i konkursach. 

5) Organizacja przedsięwzięć szkolnych, wymagających współpracy z 

instytucjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi (poznańskie uczelnie wyższe, 

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu i in.): 

  a) Klub Rozwoju dla Rodziców i Nauczycieli/zasięg szkolny – przeprowadzenie 

szkolenia na temat 7 nawyków skutecznego działania na podstawie książki S. Covey’a, 

akcje (Dzień Życzliwości, Polskie Święto Dziękczynienia) we współpracy z Samorządem 

Uczniowskim i w ramach działalności Klubu Rozwoju Osobistego, 
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b) seminaria informacyjne związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia 

prowadzonego przez doradcę zawodowego z Centrum Doradztwa Zawodowego dla 

Młodzieży dla wszystkich klas trzecich, 

c) sesje popularnonaukowe organizowane przez klasy akademickie wraz z 

opiekunami,  

d) organizacja Wielkopolskich Mistrzostw Ortograficznych pod patronatem 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

6) Realizacja programu „Prawo w szkole” - w ramach współpracy z p. mecenas 

Jolantą Kucharzak, koordynatorem merytorycznym Centrum Edukacji Prawnej przy 

Krajowej Izbie Radców Prawnych. W  ciągu dwóch kolejnych lat szkolnych odbyły się 

zajęcia tematyczne dla wszystkich grup klasowych poświęcone odpowiedzialności 

prawnej związanej z korzystaniem z Internetu. Przed prowadzeniem zajęć na danym 

poziomie klasowym Pani Mecenas spotykała się z rodzicami uczniów przy okazji zebrań, 

tak, aby poszerzyć ich wiedzę i zwiększyć zaangażowanie w podejmowane kwestie i tym 

samym zapewnić kompleksowość oddziaływań. 

 

7) Udział w projekcie edukacyjnym „Potęga matematyki”,  org. UAM Poznań, 

Fundacja Rozwoju Matematyki (w ramach projektu odbyły się Mecze Matematyczne,  

szkolenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM dotyczące olimpiady 

matematycznej oraz Festiwal Matematyki). 

 

8) Organizacja i przeprowadzanie dwóch ogólnoszkolnych prób maturalnych dla 

uczniów klas trzecich oraz przeprowadzenie diagnoz (testy wiedzy i umiejętności) z 

zakresu przedmiotów rozszerzonych we wszystkich klasach pierwszych i drugich. 

 

9) Współpraca z Towarzystwem im. H. Cegielskiego i przyznanie uczniom III LO 

odznaczeń za propagowanie idei organicznikowskiej - w roku szkolnym 2016/17 

Złotych Medali Hipolita dla dwóch uczniów kl. III oraz Srebrnego Medalu Hipolita - 

dla ucznia kl. II). 
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III. Udział placówki w programach zgodnych z możliwościami i potrzebami 

placówki: 

a) edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych o zasięgu szkolnym, 

regionalnym, ogólnopolskim: 

 

1) Udział w programie edukacyjnym  Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości – 4 

miniprzedsiębiorstwa w klasie 2b. 

2) Udział uczniów pod opieką nauczycieli w realizacji projektów edukacyjnych, w 

działalności o charakterze wolontariatu, w promocji szkoły (np. film promujący 

Szkołę w roku szkolnym 2016/17 ,,It’s Another Day Of School” – III LO Poznań – 

,,La La Land” remake, organizacja Szkolnego Dnia Dobroczynności połączonego z 

karaoke walentynkowym, w czasie którego zbierane były pieniądze na pomoc finansową 

dla ucznia naszej szkoły znajdującego się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 

3) Aktywna działalność Samorządu Uczniowskiego pod opieką opiekunów – uczenie 

punktualności, współpracy, odpowiedzialności, rozwijanie pomysłów uczniowskich, 

motywowanie do systematycznego zamieszczania relacji z wydarzeń na szkolnej stronie 

internetowej i Facebooku SU: 

a) organizacja wraz z uczniami uroczystości szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, 

uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego), 

b) organizacja przedsięwzięć, np.  Dzień Kobiet, szkolne karaoke, zbiórka dla schroniska 

dla zwierząt, wspieranie licznych akcji w zakresie wolontariatu,  

c) organizacja debaty kandydatów do Samorządu Uczniowskiego w auli szkolnej z 

udziałem przedstawicieli wszystkich klas, 

d) organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego poprzedzonych kampanią 

wyborczą, 

e) przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Integracyjnego dla uczniów klas drugich w 

postaci rajdu z 9. stacjami i zadaniami dla międzyklasowych grup uczniowskich, 

f) udział wraz z reprezentantami SU w Drzwiach Otwartych Szkoły, prezentowanie 

działalności SU (np. prezentacje multimedialne, filmiki promocyjne), 

g) udział wraz z uczniami w Pojedynku Walentynkowym organizowanym przez VIII 

Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. 

4) Współpraca z absolwentami (Stowarzyszenie Wychowanków III Liceum 

Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Poznaniu); współpraca z pełniącym funkcję 
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Microsoft Junior Leadera na terenie Politechniki Poznańskiej p. Mateuszem Bartosem 

(absolwentem naszej szkoły) – efektem tych działań był udział młodzieży w wykładach 

prestiżowej konferencji ,,Junior IT Academic Day", w spotkaniach Koła Naukowego 

Grupy Junior .NET na PP; warsztaty prowadzone przez lidera Koła Naukowego Grupy 

Junior.NET Politechniki Poznańskiej p. Mateusza Bartosa na terenie III LO: 1."Własna 

strona w chmurze" - HTML, CSS, JS, pojęcie chmury, WebDev, 2. "Poznaj Pythona" - 

Python3, Flask, aplikacja w chmurze, Code; współpraca z doktorantem na Politechnice 

Poznańskiej p. J. Wietrzykowskim; efektem jej był udział 10 uczniów kl. IIc i Ic 

w bezpłatnym projekcie ,,Ujarzmij magię swojego smartfona" skierowanym dla uczniów 

liceów.  

5) Współpraca z absolwentami III LO podczas: 

-  realizacji projektu szkolnego „Mądry wybór – dobry zawód”, którego celem jest 

rozwój kompetencji społecznych oraz wzbogacenie wiedzy o przyszłych zawodach, 

- w ramach działalności szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego OUT LOUD 

pod kierunkiem p. Jacka Zająca (absolwenta). 

6) Organizowanie Dnia Promocji Talentów (prezentacja osiągnięć uczniów w różnych 

dziedzinach nauki, w sporcie i wolontariacie, prowadzenie warsztatów z zakresu 

coachingu i tutoringu przy współpracy specjalistów). 

7) Udział  w projekcie ogólnopolskim we współpracy z Bramą Poznania ICHOT: 

Szkoła dziedzictwa. Wielokulturowość. 

8) Współpraca w ramach programu edukacyjnego: 

-  z Fundacją Sceny na Piętrze TESPIS i Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Głosem 

Wielkopolskim – konkurs o zasięgu wojewódzkim nt. Życia i twórczości Romana 

Wilhelmiego (IX Dni Romana Wilhelmiego) - Złoty Laur za pracę konkursową uczennicy 

kl.2a, 

- z Uniwersytetem Łódzkim - przygotowanie czterech uczennic do Olimpiady 

Bibliologicznej (II etap - zasięg ogólnopolski). 

9)  Kontynuacja projektu „Wybieram zdrowie” w postaci "Dni zdrowego 

odżywiania i aktywności fizycznej”. 

     10) Praca z uczniami kl.II d nad realizacją projektu Cóż wiemy o Szymborskiej?  

      O  Wisławie Szymborskiej w  20 lat po Noblu: 

      --nawiązanie kontaktu z p. D. Górnym- wykład o poezji i W. Szymborskiej, 
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      --konkurs popularyzujący twórczość W. Szymborskiej ,,Misja: Szymborska”, 

      --przygotowanie artykułów o projekcie i konkursie na szkolną stronę internetową, 

      --przygotowanie gazetki na wprost sali 109 poświęconej projektom edukacyjnym, 

      --monitorowanie pracy grup projektowych, 

      --udział w koncercie M.Fortuny Szymborska i opracowanie materiału na stronę szkoły, 

      --zorganizowanie wieczornicy poświęconej W.Szymborskiej 

      --opracowanie scenariusza sesji podsumowującej realizację projektu. 

      --włączenie uczniów kl.Id do udziału w konkursie ,,Misja: Szymborska”. 

11) Realizacja z uczniami kl.IIId projektu Po co komu Sienkiewicz? Od    

    Gombrowicza    po Sienkiewicza w 170. rocznicę urodzin pisarza. 

    -- Udział nauczyciela w konferencji ,,Jak czytać Sienkiewicza? Spotkanie z prof. R.  

       Koziołkiem”  zorganizowanej w ramach Festiwalu Fabuły przez ODN w Poznaniu. 

    -- Wizyta w Muzeum H. Sienkiewicza i przygotowanie artykułu na stronę. 

    -- Tworzenie pisemnej wypowiedzi argumentacyjnej/ eseju: Czy Sienkiewicz był  

     pierwszorzędnym pisarzem drugorzędnym? 

12) Realizacja w ramach współpracy z UAM w Poznaniu projektu pod kierunkiem mgr  

     Joanny Bednarek  (temat przewodni  ,,Mit"). 

13) Kontynuacja realizacji programu edukacyjno-profilaktycznego „ARS, czyli jak dbać o 

miłość?” (profilaktyka w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu, tytoniu oraz innych 

środków psychoaktywnych); jest to program kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

koordynowany przez   Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowego Inspektoratu 

Sanitarnego w  Poznaniu. 

14) Udział w akcji Serce dla Lwowa – pomoc organizacji: Towarzystwo Miłośników Lwowa 

i Kresów Południowo-wschodnich. 

15) Prowadzenie społecznie Koła Przyjaciół Armii Krajowej im. F. Marciniaka w III LO 

w Poznaniu (pierwsze koło, które powstało w tym mieście). W ramach tej działalności 

uczniowie III LO wraz z opiekunem krzewią tradycje patriotyczne i lokalne na rzecz 

poznawania i poszerzania wiedzy o Wielkopolsce oraz  promują Wielkopolskę.  

 

Ponadto:  

 III LO jako jedno z nielicznych w województwie  wielkopolskim prowadzi zajęcia 

dydaktyczne  z 10 przedmiotów uzupełniających  na podstawie programów autorskich( w 

ofercie edukacyjnej następujące przedmioty uzupełniające: fizyka doświadczalna, narzędzia 
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informatyczne w przedmiotach ścisłych, elementów statystyki, gospodarowanie na 

obszarach chronionych, fizyka medyczna, antropologia, analityczne metody 

rozwiązywania zadań,  język łaciński w  naukach przyrodniczych i medycznych, 

edukacja medialna, kultura polityczna). 

 

     Projekty/przedsięwzięcia międzynarodowe: 

 

1) Organizacja wymiany międzyszkolnej z Hiszpanią (Szkoła Centro Privado de 

Educacion Secundaria Hirukide w San Blas Auzoa). 

  

2) Program Etwinning –  współpraca ze szkołą ze Słowacji oraz ustalenie zakresu i tematyki 

współpracy nad projektem poświęconym tradycjom i zwyczajom naszego kraju/regionu. 

 

3) Współtworzenie programów międzynarodowych o charakterze profilaktyczno-

wychowawczym dla młodzieży (przy współpracy z przedstawicielami Domowego Kościoła, 

gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie z Europy Zachodniej, USA i Ukrainy). 

 

4) Udział uczniów klas akademickich w projekcie: „International Masterklasses  Hands 

on Particle Physics”. 

 

5) Ogólnoeuropejski  projekt edukacyjny EDU-ARCTIC – Arktyka i badania polarne 

dla edukacji. 

 

Cel: podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno–

przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnym metod i technologii – 

EDUSCIENCE. 

EDU-ARCTIC – Arktyka i badania polarne dla edukacji – program dla szkół 

ponadpodstawowych – finansowany ze środków europejskich, interdyscyplinarny projekt 

edukacyjny skierowany do uczniów w wieku 13-20 lat. Wykorzystuje Arktykę i badania 

polarne w celu zwiększenia zainteresowania naukami matematyczno- przyrodniczymi, 

inżynierią i technologią oraz karierą naukową. Partnerzy: American Systems (Polska), The 

Arctic Portal – Wrota Arktyki (Islandia), Instytut Geofizyki PAN (Polska), FINI – część 

Departamentu Geoinformacji Farejskiej Dyrekcji Geologii i Energii (Wyspy Owcze), NIBIO 
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– Norweski Instytut Badań Bioekonomicznych (Norwegia), Uniwersytet w Wersalu (Saint-

Quentin en Yvenlines – Francja). Nauczyciel- opiekun z III LO zajął 10 miejsce w 

klasyfikacji wśród zaangażowanych w projekt nauczycieli na portalu www.edu-

arctic.eu. Uczennica klasy 1f zwyciężyła w konkursie Edu-Arctic, przygotowując projekt 

badawczy „Czy i dlaczego woda/lód kwitnie?” i wygrała wraz z opiekunem 12- dniowy 

wyjazd na wyprawę badawczą na Wyspy Owcze. 

 

IV. Działalność na rzecz środowiska lokalnego zgodna z możliwościami i potrzebami 

placówki: 

1) III LO w Poznaniu realizuje podpisane umowy i porozumienia w ramach rozwoju 

systemu klas akademickich oraz uczestniczenia uczniów klas akademickich w 

zajęciach akademickich: wykładach, warsztatach, zajęciach laboratoryjnych, 

seminariach (UAM w  Poznaniu: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 

Wydział Nauk Społecznych, Wydział Filologii Polskiej, Wydział Filologii 

Słowiańskiej- promowanie języków z obszaru Słowiańszczyzny w ramach 

Słowiańskich Recytacji, Wydział Matematyki i Informatyki UAM), Wydział 

Historyczny, Wydział Prawa, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział 

Fizyki, Wydział Chemii, Politechnika Poznańska (Wydział Budowy Maszyn i 

Zarządzania), Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy- Wydział 

Ekonomiczno-Społeczny, AWF). W ramach realizacji programu klas akademickich 

szkoła dodatkowo współpracuje z: Muzeum Archeologicznym (realizacja przedmiotu 

uzupełniającego „Antropologia”), Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin 

Zielarskich,  ZOO Poznań, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Fundacją „Na 

niebiesko”, Palmiarnią, Ogrodami: botanicznym i zoologicznym, Arboretum 

Kórnickim oraz z poznańskimi lekarzami rodzinnymi, stomatologami i 

weterynarzami niezwiązanymi zawodowo z ww instytucjami (klasy biologiczno-

chemiczne), Biblioteką Kórnicką, Archiwum Akt Nowych, Wielkopolskim 

Muzeum Wojskowym, Instytutem Historii, kołem przewodników PTTK, 

Więzieniem we Wronkach, Instytutem Zachodnim w Poznaniu, Instytutem 

Wschodnim UAM- od roku szkolnego 2016/17, Instytutem Socjologii Wydziału 

Nauk Społecznych UAM- w zakresie realizacji projektów Space&Memory: The 

Presence of Jewish Absence in Poland`s Contemporary Landscape oraz Budżet 
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Obywatelski dla młodzieży (klasy humanistyczne),Instytutem Fizyki Molekularnej 

PAN w Poznaniu (na mocy porozumienia między Szkołą i Instytutem z 2012 r.- klasy 

mat.- fiz. -Linux), Wydziałem Anglistyki UAM. 

2) Współpraca z Wydziałem Teologicznym, Wydziałem Filologii Polskiej UAM 

oraz  Instytutem Historii UAM w przygotowaniu studentów do pracy dydaktycznej i 

wychowawczej na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. 

3) Współpraca w realizacji projektów edukacyjnych oraz uroczystości szkolnych z 

instytucjami kultury w Poznaniu, które reprezentują: Muzeum – Pracownia J. I. 

Kraszewskiego, Muzeum – Mieszkanie K. Iłłakowiczówny, Muzeum Literackie H. 

Sienkiewicza, Scena na Piętrze;  Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, 

Stowarzyszenie im. R. Brandstaettera, Centrum Turystyki Kulturowej „TRAKT”, CK 

„Zamek”, Radio Merkury, ODN w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich , Biblioteka 

Uniwersytecka w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Teatr Wielki w Poznaniu, 

Chór Nauczycieli Miasta Poznania, Muzułmańskie Centrum Kultury w Poznaniu, 

Austriacki Ośrodek Kultury UAM w Poznaniu (udział uczniów w  warsztatach 

krajoznawczych) oraz MDK w Trzciance. 

4) Systematyczna współpraca z Fundacją Sceny na Piętrze TESPIS – udział 

uczniów w konkursach literackich i dziennikarskich (dwukrotna laureatka konkursu 

dziennikarskiego poświęconego życiu i twórczości Romana Wilhelmiego, druga 

laureatka w II edycji konkursu w roku 2017) - Złoty Laur (I miejsce) dla uczennicy III 

LO i nauczycielki języka polskiego jako promotora pracy w wojewódzkim konkursie 

literackim na temat życia i twórczości Romana Wilhelmiego, zorganizowanym przez 

Fundację Sceny na Piętrze TESPIS i Kuratorium Oświaty w Poznaniu w ramach IX 

Dni Romana Wilhelmiego; wyróżnienie Srebrnym Laurem dla Uczennicy i promotora 

pracy przez Kapitułę Medali i Odznaczeń Fundacji Sceny na Piętrze TESPIS podczas 

X Dni Romana Wilhelmiego w Poznaniu ( udział w obchodach i uroczystości 

wyróżnionej uczennicy, dyrekcji i nauczycieli III LO). 

3) Prezentacja umiejętności i pasji uczniów III LO w otwartych/pokazowych 

lekcjach muzealnych w Muzeum Narodowym (lekcje z ekfrazą) oraz w Muzeum 

Mieszkaniu Kazimiery Iłłakowiczówny prowadzonych przez nauczyciela języka 

polskiego i zarazem doradcę metodycznego dla środowiska nauczycieli szkół 

ponadgimnazjalnych Poznania; prezentacja projektu edukacyjnego podczas Nocy 
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Muzeów w Muzeum Pracowni J. I. Kraszewskiego; corocznie cztery lekcje 

pokazowe z udziałem młodzieży III LO prowadzone dla nauczycieli języka polskiego 

przez nauczyciela doradcę metodycznego. 

5) Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania. 

 

6) Współpraca z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, oddział 

Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, a w szczególności z panią kierownik Kingą 

Przyborowską – współorganizacja I Międzyszkolnej Konferencji Nowoczesny 

Patriotyzm, współorganizacja gali finałowej konkursu Przewodnik po wydarzeniach 

Poznańskiego Czerwca. 

7) Udział uczniów w otwartych lekcjach muzealnych w Muzeum Narodowym, 

prowadzonych przez nauczyciela języka polskiego dla środowiska nauczycieli szkół 

ponadgimnazjalnych Poznania. 

7) Współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Poznaniu. W szkole promuje się honorowe krwiodawstwo poprzez gazetki 

tematyczne, spotkania z pracownikami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa oraz organizowany corocznie Dzień Krwiodawstwa.  

8) Współpraca z Zakładem Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów przy 

Wielkopolskim Centrum Onkologii podczas organizacji wykładów na temat raka 

piersi ( cyklicznie Dni Aktywności Fizycznej). 

9) Realizacja programu profilaktycznego „ARS, czyli jak dbać o miłość”  

(Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, 

tytoniu i innych środków psychoaktywnych) we współpracy z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. 

10) Współpraca ze studentami z  koła naukowego Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA- Poland działającego przy 

Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu, koordynacja 

zajęć z cyklu Peer Education dotyczących tematyki HIV/AIDS, zaburzeń odżywiania 

oraz substancji psychoaktywnych”. 

10) W ramach dydaktyki przedmiotowej oraz organizowania zajęć akademickich 

z przedmiotów przyrodniczych udział w:  GISday (konferencji na temat Systemów 

Informacji Geograficznej organizowanej przez WNGiG UAM), Dniach Turystyki 

organizowanych przez WNGiG UAM, udział w Festiwalu Nauki i Sztuki 
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organizowanym przez WNGiG UAM, UM oraz współpraca z UEP (dział w zajęciach 

„Jak rozpocząć własny biznes?”) oraz  z UP (udział w warsztatach „Prawo w 

biznesie”). 

11) „Lekcje z ZUS” – projekt edukacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia 

Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia 

społeczne. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, 

ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę 

przyszłym przedsiębiorcom. W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczyło 

145 uczniów klas pierwszych. 

12) Kontynuacja seminariów informacyjnych, związanych z wyborem dalszej 

ścieżki kształcenia prowadzonych przez doradców zawodowych z Centrum 

Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. 

13) Współpraca podczas organizowania imprez sportowych z: Wydziałem Sportu 

Urzędu Miasta Poznania (podczas organizacji turniejów memoriałowych- od 17 lat), 

z Poznańskim Szkolnym Związkiem Sportowym (organizacja i udział w zawodach 

Poznańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz w turniejach memoriałowych), 

Fundacją im. Jacka Ponickiego (organizacja turnieju memoriałowego w koszykówce 

dziewcząt -od 17 lat) oraz Poznańskimi Związkami Sportowymi (podczas 

organizacji zawodów sportowych). 

14) Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich, z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa 

Rodzin, Archidiecezjalną Radą Katechetyczną, Referatem Katechetycznym Kurii 

Metropolitalnej w Poznaniu. 

15) Włączenie grupy uczniów III LO w wolontariat na rzecz chorych dzieci 

będących pacjentami szpitala dziecięcego w Poznaniu oraz dla uczniów z 

trudnościami w nauce w Zespole Szkół Integracyjnych nr 3, dzieci z Domu Dziecka 

nr 1 w Poznaniu (zakup prezentów świątecznych w roku szkolnym 2016/17 z 

uczniami klasy 1f); współpraca z organizacjami charytatywnymi: Towarzystwem 

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-wschodnich –  akcja ,,Serce dla 

Lwowa”,  Fundacja Redemptoris Missio – Akcja „Opatrunek na ratunek” (koniec 

akcji 27         stycznia 2017), Akcja „Puszka dla Maluszka” (koniec akcji 7 czerwca 
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2017) oraz współudział uczniów III LO w organizacji kolonii i półkolonii dla dzieci w 

mieście. 

16) Współpraca z Fundacją Biblioteka Ekologiczna UAM w  rozwijaniu wiedzy i 

umiejętności uczniów w ramach warsztatów i konkursów. 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW  
I NAUCZYCIELI 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 
 

 

1. Działania powodujące podnoszenia poziomu nauczania oraz jakości 

funkcjonowania: 

1) Kontynuacja zajęć - Szkoła Liderów w III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu 

INNOWACJA METODYCZNA w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w 

Poznaniu dotyczy zmian w procesie nauczania – uczenia się. Polega na wykorzystaniu w procesie 

edukacji nowatorskiej metody, jaką jest tutoring. Tuturing naukowy połączony z elementami 

tutoringu rozwojowego wzbogaci dotychczas stosowane metody pracy  z uczniem zdolnym.  

 

INNOWACJA PROGRAMOWA uwzględnia założenia obowiązującej podstawy programowej 

poszczególnych przedmiotów nauczanych na IV etapie edukacji w III LO im. św. Jana Kantego w 

Poznaniu w innowacyjnym sposobie ich realizacji, polegającym na rozszerzaniu nauczanych treści 

o zagadnienia znajdujące się w kręgu zainteresowań ucznia i ujęciu ich w indywidualne programy 

nauczania oraz w plany tutoriali. 

 

INNOWACJA ORGANIZACYJNA wiąże się z wprowadzanymi zmianami dotyczącymi zadań i 

ról ucznia i nauczyciela oraz relacji zachodzących między nimi, opartych  na zasadach tutoringu i 

indywidualnej pracy z uczniem zdolnym.  Zajęcia realizowane będą w czasie pozalekcyjnym, 

planowane przez ucznia i nauczyciela z częstotliwością uzgodnioną przez obie strony, tak, by jak 

najlepiej służyły realizacji zadań (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie).  

 

2) Realizacja do 2018r.  innowacji pedagogicznej Life skills -  Edukacja dla przyszłości z 

elementami języka angielskiego. 

INNOWACJA PROGRAMOWA  wprowadza zagadnienia z szeroko pojętego rozwoju 

osobistego, do tej pory nieobecne w ramach odrębnych zajęć w szkole.Life skill’s jest 

autorskim programem zajęć wspierających działania w zakresie doradztwa edukacyjnego i 

zawodowego.  
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INNOWACJA ORGANIZACYJNA  polega na pracy z niewielką grupą osób w czasie 

pozalekcyjnym i oprócz zajęć cotygodniowych zakłada organizację szkolnych wydarzeń, 

happeningów i sesji popularyzujących zagadnienia z rozwoju osobistego. 

3) Organizacja dla uczniów dodatkowych zajęć artystycznych dla 4 grup  (warsztaty 

teatralne, plastyczne, zajęcia wokalno-instrumentalne) dzięki pozyskaniu środków 

pozabudżetowych. W ramach zajęć przygotowywane są spektakle teatralne, wystawy, 

uczniowie pod opieką instruktorów prowadzą blogi poświęcone zajęciom i dokonaniom 

artystycznym, biorą udział w festiwalach i konkursach. 

4) Organizacja przedsięwzięć szkolnych, wymagających współpracy z instytucjami 

edukacyjnymi oraz kulturalnymi (poznańskie uczelnie wyższe, Centrum Doradztwa 

Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu i in.): 

 a) Klub Rozwoju dla Rodziców i Nauczycieli/zasięg szkolny – przeprowadzenie szkolenia 

na temat 7 nawyków skutecznego działania na podstawie książki S. Covey’a, akcje (Dzień 

Życzliwości, Polskie Święto Dziękczynienia) we współpracy z Samorządem Uczniowskim i w 

ramach działalności Klubu Rozwoju Osobistego, 

b) seminaria informacyjne związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia prowadzonego 

przez doradcę zawodowego z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży dla 

wszystkich klas trzecich, 

c) sesje popularnonaukowe organizowane przez klasy akademickie wraz z opiekunami 

(18 klas akademickich). 

5) Realizacja programu „Prawo w szkole” - w ramach współpracy z Centrum Edukacji 

Prawnej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych oraz innymi instytucjami. W  trzech 

kolejnych lat szkolnych odbyły się zajęcia tematyczne dla wszystkich grup klasowych 

poświęcone odpowiedzialności prawnej - różne gałęzie prawa. 

6) Udział w projekcie edukacyjnym „Potęga matematyki”,  org. UAM Poznań, Fundacja 

Rozwoju Matematyki (w ramach projektu odbyły się Mecze Matematyczne,  szkolenia na 

Wydziale Matematyki i Informatyki UAM dotyczące olimpiady matematycznej oraz Festiwal 

Matematyki). 

7) Organizacja i przeprowadzanie dwóch ogólnoszkolnych prób maturalnych dla uczniów 

klas trzecich oraz przeprowadzenie diagnoz (testy wiedzy i umiejętności) z zakresu 

przedmiotów rozszerzonych we wszystkich klasach pierwszych i drugich - wpółpraca z 

Wydawnictwami Operon, Nowa Era 

8) Współpraca z Towarzystwem im. H. Cegielskiego - promowanie przedsięwzięć uczniów 

III LO - zakres: propagowanie idei organicznikowskiej. 

9) Współpraca z Wydziałem Teologicznym, Wydziałem Filologii Polskiej UAM oraz  Instytutem 

Historii UAM w przygotowaniu studentów do pracy dydaktycznej i wychowawczej na poziomie szkół 

ponadgimnazjalnych. 
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10) Współpraca w realizacji projektów edukacyjnych oraz uroczystości szkolnych z instytucjami 

kultury w Poznaniu, które reprezentują: Muzeum – Pracownia J. I. Kraszewskiego, Muzeum – 

Mieszkanie K. Iłłakowiczówny, Muzeum Literackie H. Sienkiewicza, Scena na Piętrze;  Towarzystwo 

im. Hipolita Cegielskiego, Stowarzyszenie im. R. Brandstaettera, Centrum Turystyki Kulturowej 

„TRAKT”, CK „Zamek”, Radio Merkury, ODN w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich , Biblioteka 

Uniwersytecka w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Teatr Wielki w Poznaniu, Chór Nauczycieli 

Miasta Poznania, Muzułmańskie Centrum Kultury w Poznaniu, Austriacki Ośrodek Kultury UAM w 

Poznaniu (udział uczniów w  warsztatach krajoznawczych) oraz MDK w Trzciance. 

11) Systematyczna współpraca z Fundacją Sceny na Piętrze TESPIS – udział uczniów w 

konkursach literackich i dziennikarskich. 

12) Prezentacja umiejętności i pasji uczniów III LO w otwartych/pokazowych lekcjach 

muzealnych w Muzeum Narodowym (lekcje z ekfrazą) oraz w Muzeum Mieszkaniu Kazimiery 

Iłłakowiczówny prowadzonych przez nauczyciela języka polskiego i zarazem doradcę metodycznego 

dla środowiska nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Poznania; prezentacja projektu edukacyjnego 

podczas Nocy Muzeów w Muzeum Pracowni J. I. Kraszewskiego; corocznie cztery lekcje pokazowe 

z udziałem młodzieży III LO prowadzone dla nauczycieli języka polskiego przez nauczyciela doradcę 

metodycznego. 

13) Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania. 

 

14) Współpraca z Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, oddział Wielkopolskiego 

Muzeum Niepodległości, a w szczególności z panią kierownik Kingą Przyborowską. 

15) Udział uczniów w otwartych lekcjach muzealnych w Muzeum Narodowym, prowadzonych 

przez nauczyciela języka polskiego dla środowiska nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Poznania. 

16) Współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. W szkole 

promuje się honorowe krwiodawstwo poprzez gazetki tematyczne, spotkania z pracownikami 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz organizowany corocznie Dzień 

Krwiodawstwa.  

17) Współpraca z Zakładem Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów przy Wielkopolskim 

Centrum Onkologii podczas organizacji wykładów na temat raka piersi (cyklicznie Dni Aktywności 

Fizycznej). 

18) Realizacja programu profilaktycznego „ARS, czyli jak dbać o miłość”  (Profilaktyczny program 

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków 

psychoaktywnych) we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. 

19) Współpraca ze studentami z  koła naukowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów 

Medycyny IFMSA- Poland działającego przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, koordynacja zajęć z cyklu Peer Education dotyczących tematyki HIV/AIDS, zaburzeń 

odżywiania oraz substancji psychoaktywnych”. 

20) W ramach dydaktyki przedmiotowej oraz organizowania zajęć akademickich z przedmiotów 

przyrodniczych udział w:  GISday (konferencji na temat Systemów Informacji Geograficznej 
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organizowanej przez WNGiG UAM), Dniach Turystyki organizowanych przez WNGiG UAM, udział 

w Festiwalu Nauki i Sztuki organizowanym przez WNGiG UAM, UM oraz współpraca z UEP (dział w 

zajęciach „Jak rozpocząć własny biznes?”) oraz  z UP (udział w warsztatach „Prawo w biznesie”). 

21) „Lekcje z ZUS” – projekt edukacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  projekt ZUS, który 

zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich 

przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować 

świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną 

wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.  

22) Kontynuacja seminariów informacyjnych, związanych z wyborem dalszej ścieżki kształcenia 

prowadzonych przez doradców zawodowych z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. 

23) Współpraca podczas organizowania imprez sportowych z: Wydziałem Sportu Urzędu Miasta 

Poznania (podczas organizacji turniejów memoriałowych- od 18 lat), z Poznańskim Szkolnym 

Związkiem Sportowym (organizacja i udział w zawodach Poznańskich Igrzyskach Młodzieży 

Szkolnej oraz w turniejach memoriałowych), Fundacją im. Jacka Ponickiego (organizacja turnieju 

memoriałowego w koszykówce dziewcząt -od 17 lat) oraz Poznańskimi Związkami Sportowymi 

(podczas organizacji zawodów sportowych). 

24) Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich, z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin, 

Archidiecezjalną Radą Katechetyczną, Referatem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. 

25) Włączenie grupy uczniów III LO w wolontariat na rzecz chorych dzieci będących pacjentami 

szpitala dziecięcego w Poznaniu oraz dla uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół 

Integracyjnych nr 3, współpraca z organizacjami charytatywnymi: Towarzystwem Miłośników 

Lwowa i Kresów Południowo-wschodnich –  akcja ,,Serce dla Lwowa”,  Fundacja Redemptoris 

Missio, Szlachetna Paczka. 

26) Współpraca z Fundacją Biblioteka Ekologiczna UAM w  rozwijaniu wiedzy i umiejętności 

uczniów w ramach warsztatów i konkursów. 

 

 

2. Najważniejsze nagrody dla szkoły 

Nazwa nagrody, wyróżnienia, osiągnięcia Opis / informacje dodatkowe 

Tytuł Złotej Szkoły  w Ogólnopolskim Rankingu Perspektywy 

2019 (za wyniki egzaminów zewnętrznych  

w roku 2018) 
 

3. Działania podjęte w zakresie współpracy zagranicznej  

Nazwa działania/projektu Wymiany międzyszkolna dla uczniów 
Partnerzy zagraniczni (kraj/instytucja) Hiszpania - Szkoła Centro Privado de 

Educacion Secundaria Hirukide w San Blas 

Auzoa). 

 
Czas współpracy – data rozpoczęcia i zakończenia współpracy Współpraca rozpoczęta w roku szkolnym 2016/17 i 
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(również planowana) planowana na lata następne 
Opis zrealizowanych działań Projekt miał charakter edukacyjny - poznanie 

kultury i historii Kraju Basków (zaplanowane cele 

wychowawcze i dydaktyczne zostały 

zrealizowane). 

 

 

 

 

4. Współpraca z uczelniami/ instytucjami naukowymi/ innymi jednostkami 

naukowymi  

Nazwa działania/projektu System klas akademickich 
Partnerzy (nazwy) UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańska, 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu 
Czas współpracy – data rozpoczęcia i zakończenia współpracy 

(również planowana) 
od roku szkolnego 2006/2007 do chwili obecnej i 

planowane na dalsze lata 
Koszt projektu w zł (jeżeli projekt był finansowany ze środków 

innych niż budżet Miasta Poznania prosimy o podanie tego 

źródła) 

projekt realizowany bezkosztowo 

Opis realizowanych działań III LO w Poznaniu realizuje podpisane 

umowy i porozumienia w ramach 

rozwoju systemu klas akademickich 

oraz uczestniczenia uczniów klas 

akademickich w zajęciach 

akademickich: wykładach, warsztatach, 

zajęciach laboratoryjnych, seminariach 

(UAM w  Poznaniu: Wydział Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa, 

Wydział Nauk Społecznych, Wydział 

Filologii Polskiej, Wydział Filologii 

Słowiańskiej- promowanie języków z 

obszaru Słowiańszczyzny w ramach 

Słowiańskich Recytacji, Wydział 

Matematyki i Informatyki UAM), 

Wydział Historyczny, Wydział 

Prawa, Wydział Matematyki i 

Informatyki, Wydział Fizyki, 

Wydział Chemii, Politechnika 

Poznańska (Wydział Budowy 
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Maszyn i Zarządzania), Uniwersytet 

Medyczny, Uniwersytet 

Przyrodniczy- Wydział 

Ekonomiczno-Społeczny, AWF). W 

ramach realizacji programu klas 

akademickich szkoła dodatkowo 

współpracuje z: Muzeum 

Archeologicznym (realizacja 

przedmiotu uzupełniającego 

„Antropologia”), Instytutem Włókien 

Naturalnych i Roślin Zielarskich,  

ZOO Poznań, Muzeum 

Archeologicznym w Poznaniu, 

Fundacją „Na niebiesko”, 

Palmiarnią, Ogrodami: botanicznym 

i zoologicznym, Arboretum 

Kórnickim oraz z poznańskimi 

lekarzami rodzinnymi, stomatologami i 

weterynarzami niezwiązanymi 

zawodowo z ww instytucjami (klasy 

biologiczno-chemiczne), Biblioteką 

Kórnicką, Archiwum Akt Nowych, 

Wielkopolskim Muzeum 

Wojskowym, Instytutem Historii, 

kołem przewodników PTTK, 

Więzieniem we Wronkach, 

Instytutem Zachodnim w Poznaniu, 

Instytutem Wschodnim UAM- od 

roku szkolnego 2016/17, Instytutem 

Socjologii Wydziału Nauk 

Społecznych UAM- w zakresie 

realizacji projektów Space&Memory: 
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The Presence of Jewish Absence in 

Poland`s Contemporary Landscape 

oraz Budżet Obywatelski dla młodzieży 

(klasy humanistyczne),Instytutem 

Fizyki Molekularnej PAN w 

Poznaniu (na mocy porozumienia 

między Szkołą i Instytutem z 2012 r.- 

klasy mat.- fiz. -Linux), Wydziałem 

Anglistyki UAM. 

 
Efekty realizowanych działań 1) wysokie wyniki uczniów na egzaminach 

zewnętrznych,  

2) wysokie umiejętności uczniów w zakresie 

planowania dalszej drogi kształcenia oraz 

rozwoju osobistego 

 

5. Nagrody i stypendia przyznawane przez Miasto Poznań  i WKO 

Rodzaj wyróżnienia (stypendium, 

nagroda, inne) 

Liczba uczniów, którym przyznano dane 

wyróżnienie 

Stypendium Prezesa 

Rady Ministrów 

 

Nagrody Miasta 

Poznania 

1 

 

 

 

 

3 
 

6. Liczba laureatów olimpiad przedmiotowych oraz innych konkursów dla 

uczniów organizowanych na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 

międzynarodowym   

Nazwa konkursu/ olimpiady oraz 
zasięg (wojewódzki, ogólnopolski, 

międzynarodowy) 

Liczba uczniów, zajęte miejsca 

Konkurs Chemiczny im. 

I. Łukasiewicza 

(ogólnopolski) 

Finał - ogólnopolski - 3 

uczniów finalistów 

Konkurs Chemiczny 

Trzech Wydziałów 

Politechniki Łódzkiej 

(ogólnopolski) 

Etap I - 1 uczestnik 

Konkurs Chemiczny 

UAM - ogólnopolski 

Etap I - 1 uczestnik 
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Ogólnopolski Konkurs 

Chemiczny 

„ALCHEMIK” 

Etap I - 1 uczestnik 

Olimpiada Matematyczna 

- okręgowy 

Etap okręgowy LXIX 

Olimpiady 

Matematycznej: 1 

finalista 

Wielkopolskie 

Mecze Matematyczne - 

okręgowy 

V edycja 

Wielkopolskich 

Meczów 

Matematycznych – 

uczestnicy ćwierćfinału 

- 14 uczniów 

Supermatematyk -

okręgowy 

2 finalistów 

Matematyka bez 

granic - międzynarodowy 
6 miejsce: klasa 1a (32 
uczniów) 

11 miejsce: klasa 1c (31 
uczniów) 

16 miejsce: klasa 1f (30 
uczniów) 

 

18 miejsce: klasa 1e (30 
uczniów) 

 

Konkurs 

Matematyczny Kangur - 

międzynarodowy 

wyróżnienia - 6 

uczniów 

Projekt Edu-

Arctic rozwój STEM 

skills -ogólnopolski 

udział w II etapie - 1 

uczeń 

Matematyka 

&GeoGebra - 

ogólnopolski 

wyróżnienia - 6 

uczniów 

Olimpiada 

Geograficzna - 

ogólnopolski 

etap okręgowy - 1 

uczeń 

Ogólnopolski 

Konkurs Fizyczny 

„Eureka” 

wyróżnienia - 4 

uczniów 

Ogólnopolski Konkurs z 

zakresu Astronomii i 

Astronautyki  

 

II miejsce - etap 

wojewódzki - 1 uczeń 

LXVIII Olimpiada 

Fizyczna - ogólnopolski 
2 uczniów w etapie 

okręgowym 
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Konkurs z   projektu 

unijnego  Edu-arctic - 

międzynarodowy 

V miejsce w konkursie 

„Top Teacher” 

Zakwalifikowanie się do 

drugiego etapu konkursu 

na projekt badawczy i 

esej o Arktyce - 2 

uczniów 
Olimpiada Historyczna - 

ogólnopolski 

 

1 uczeń udział w finale 

2 uczniów udział w 

etapie okręgowym 

Konkurs Odyseja Umysłu 

- ogólnoświatowy  

1m-ce w Wielkopolsce 

(zespołowo - 7 uczniów) 

Mistrzostwa Polski Debat 

Oxfordzkich - 

ogólnopolski 

 

Festiwal Kultury i Nauki 

w ramach debat 

oxfordzkich - 

ogólnopolski 

udział w finale - zespół - 

4 uczniów 

 

 

1. miejsce - zespół - 4 

uczniów 

 

Konkurs Kształtowanie 

przestrzeni- ogólnopolski 

1. miejsce w Polsce - 

zespołowo 5 uczniów 

Olimpiada Bibliologiczna                  

i Informatologiczna - 

ogólnopolski 

1 uczeń w etapie 

centralnym, 2 uczniów 

w etapie okręgowym 

42. Olimpiada 

Artystyczna (sekcja: 

historia sztuki) 

ogólnopolski 

1 uczeń w finale etapu 

okręgowego 

Słowiańskie Recytacje - 

ogólnopolski 

wyróżnienie - 1 uczeń 

Poznańskie Dziewiątki - 

okręgowy 

wyróżnienie - 1 uczeń 

Wirtualna Gra Giełdowa 

SIGG - ogólnopolski 

4 uczniów w II etapie  

Olimpiada Teologii 

Katolickiej 

2 uczniów w etapie 

regionalnym 

Misyjna Olimpiada 

Znajomości Afryki 

2 uczniów w etapie 

okręgowym 

Ogólnopolski Konkurs 

Wiedzy Biblijnej 

1 uczeń w etapie 

okręgowym 
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Wojewódzki Konkurs 

Wiedzy o 

Bezpieczeństwie 

3 uczniów w finale 

wojewódzkim 

Rejonowe Mistrzostwa 

Pierwszej Pomocy PCK 

III miejsce - etap 

rejonowy 

 
 

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I 
NAUCZYCIELI 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 

1. Działania powodujące podnoszenia poziomu nauczania oraz jakości 

funkcjonowania oświaty: 

 

Działanie/nazwa dobrej praktyki/nowe 

rozwiązanie/wdrożenie 
Opis Uzyskane efekty/korzyści 

1) Autorski projekt III  

LO w Poznaniu pod 

nazwą „System klas 

akademickich” 

Realizowany 

jest  obecnie już 

w 20 klasach na 

podstawie 

umów i 

porozumień z 

UAM w 

Poznaniu, 

Politechniką 

Poznańską, 

Uniwersytetem 

Medycznym, 

Uniwersytetem 

Przyrodniczym. 

W klasach 

akademickich 

realizowanych 

jest 8 programów 

autorskich 

nauczycieli  III 

LO w zakresie 

przedmiotów 

rozszerzonych 

(uczniowie na 

podstawie 

„Regulaminów 

 wzrost zainteresowania uczniów 

pracą w  projektach  

edukacyjnych,  

  wzrost wyników nauczania oraz 

wyników egzaminów 

zewnętrznych, 

 zwiększenie autorskich 

inicjatyw uczniów 
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klas 

akademickich” 

oprócz 

ramowych 

planów 

nauczania 

uczestniczą 

obowiązkowo w 

tzw. zajęciach 

akademickich – 

wykłady, 

warsztaty, 

laboratoria, 

konwersatoria – 

prowadzonych 

przez 

wykładowców 

uczelni 

wyższych).  

 

2) Organizacja dla 

uczniów 

dodatkowych zajęć 

artystycznych dla 4 

grup  (warsztaty 

teatralne, 

plastyczne, zajęcia 

wokalno-

instrumentalne) 

dzięki pozyskaniu 

środków 

pozabudżetowych.  

W ramach zajęć 

przygotowywane 

są spektakle 

teatralne, 

wystawy, 

uczniowie pod 

opieką 

instruktorów 

prowadzą blogi 

poświęcone 

zajęciom i 

dokonaniom 

artystycznym, 

biorą udział w 

festiwalach i 

konkursach. 

 

 

 wzrost liczby kreatywnych 

działań uczniów, 

 promowanie szkoły w 

środowisku lokalnym  i 

regionalnym 

mailto:lo3poz@gmail.com


 

         

 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu 

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego 
ul. Strzelecka 10                                  tel. (0-61) 852-46-50 
61-845 Poznań           fax. (0-61) 852-68-15 

www.lo3.edu.pl              e-mail: lo3poz@gmail.com         

3) Organizacja 

przedsięwzięć 

szkolnych, 

wymagających 

współpracy z 

instytucjami 

edukacyjnymi oraz 

kulturalnymi 

(poznańskie uczelnie 

wyższe, Centrum 

Doradztwa 

Zawodowego dla 

Młodzieży w 

Poznaniu i in.) 

a) seminaria 

informacyjne związane 

z wyborem dalszej 

ścieżki kształcenia 

prowadzonego przez 

doradcę zawodowego z 

Centrum Doradztwa 

Zawodowego dla 

Młodzieży dla 

wszystkich klas trzecich, 

b) sesje 

popularnonaukowe 

organizowane przez 

klasy akademickie 

wraz z opiekunami (18 

klas akademickich), 

c) od kilku lat 

realizacja programu 

„Prawo w szkole” - w 

ramach współpracy z 

Centrum Edukacji 

Prawnej przy 

Krajowej Izbie 

Radców Prawnych 

oraz innymi 

instytucjami (w  trzech 

kolejnych lat szkolnych 

odbyły się zajęcia 

tematyczne dla 

wszystkich grup 

klasowych poświęcone 

odpowiedzialności 

 uczniowie skutecznie planują 

swoją dalszą drogę edukacyjną, 

 

 
 

 

 
 

 

 

 wyższy poziom merytoryczny 

samodzielnych prac uczniów z 

zakresu poszczególnych 

przedmiotów rozszerzonych, 

 

 

 wyższy poziom wiedzy prawnej, 

potrzebnej do prawidłowego 

funkcjonowania w 

społeczeństwie 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 wyraźny wzrost kompetencji 

matematycznych uczniów  
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prawnej - różne gałęzie 

prawa), 

d) udział w projekcie 

edukacyjnym „Potęga 

matematyki”,  org. 

UAM Poznań, 

Fundacja Rozwoju 

Matematyki (w ramach 

projektu odbyły się 

Mecze Matematyczne,  

szkolenia na Wydziale 

Matematyki i 

Informatyki UAM 

dotyczące olimpiady 

matematycznej oraz 

Festiwal Matematyki), 

e) I Konferencja dla 

pedagogów, 

psychologów i 

doradców zawodowych 

z województwa 

wielkopolskiego z 

zakresu 

upowszechniania w 

szkołach doradztwa 

zawodowego (2019) 

pod Honorowym 

Patronatem 

Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty 
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4) Modernizacja 

budynków III LO w 

Poznaniu, pozyskano 

w 2019r. dodatkowo 

środki pozabudżetowe 

w kwocie:  1. 080. 

000,00 zł 

(zagwarantowana 

szkole poza budżetem 

w uchwale 

budżetowej  nr 

XX/344/VIII/2019 

Rady Miasta 

Poznania z dnia 3  

grudnia 2019); 

wcześniej na lata 

2015-2021 pozyskano 

poza budżetem 11. 

414. 411,00 zł. 

Realizacja kolejnego 

etapu inwestycji przy 

współudziale inwestora 

zastępczego – PIM Sp. Z 

o.o. 

 przewidywane: znaczna 

poprawa warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

uczniów i pracowników szkoły 

5) przystąpienie do 

prestiżowego projektu 

„ENIGMA – 

wzmocnienie 

kompetencji 

matematyczno- 

informatycznych w 

liceach Metropolii 

Poznań”  

Na zaproszenie 

Stowarzyszenia 

Metropolia Poznań 

dyrektor szkoły 

uczestniczyła w 

spotkaniach służących 

przygotowaniu 

szkolnego projektu, 

który został opracowany 

i zaakceptowany przez 

Stowarzyszenie oraz 

wdrożony do 

kompleksowego 

projektu Stowarzyszenia 

(obecnie czekamy na 

dalsze harmonogramy 

zadaniowe), 

 wzrost kompetencji 

matematycznych i 

informatycznych uczniów i 

nauczycieli, 

 pozyskanie dodatkowego 

sprzętu informatycznego 

mailto:lo3poz@gmail.com


 

         

 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu 

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego 
ul. Strzelecka 10                                  tel. (0-61) 852-46-50 
61-845 Poznań           fax. (0-61) 852-68-15 

www.lo3.edu.pl              e-mail: lo3poz@gmail.com         

 

6) Udział uczniów 
klasy drugiej LINUX 
w 
międzynarodowej 
konferencji 
Zarządzanie 
cyklem życia, 
organizowanej 
przez Politechnikę 
Poznańską 
(uczniowie po 
przeprowadzonych 
warsztatach przez 
pracowników 
naukowych PP nt. 
metodologii badań, 
przygotowali własny 
projekt, który był 
prezentowany przez 
nich w języku 
angielskim na 
jednej z sesji w/w 
międzynarodowej 
konferencji w 
wrześniu 2019 na 
PP), 

 
 

Uczniowie po 
przeprowadzonych 
warsztatach przez 
pracowników 
naukowych PP nt. 
metodologii badań, 
przygotowali własny 
projekt, który był 
prezentowany przez 
nich w języku 
angielskim na jednej z 
sesji w/w 
międzynarodowej 
konferencji w wrześniu 
2019 na PP. 
 
 

 promocja talentów i pasji 

uczniów w środowisku 

lokalnym i międzynarodowym 

 

 

2. Najważniejsze nagrody dla szkoły 

Nazwa nagrody, wyróżnienia, osiągnięcia Opis / informacje dodatkowe 

VI miejsce w Rankingu Perspektyw w 

woj. wielkopolskim oraz Tytuł Złotej 

Szkoły w Rankingu Perspektyw 

ranking ogólnopolski najbardziej prestiżowy 

dla lo 
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3. Wymiana międzynarodowa 

 
 

Nazwa działania/projektu Wymiana międzyszkolna dla uczniów 

Partnerzy zagraniczni (kraj/instytucja) Hiszpania - Szkoła Centro Privado de 

Educacion Secundaria Hirukide w San Blas 

Auzoa) 

Czas współpracy – data rozpoczęcia i zakończenia współpracy 

(również planowana) 
Współpraca rozpoczęta w roku szkolnym 2016/17, 

kontynuowana do roku szkolnego 2018/19 planowana 

na lata następne 

Opis zrealizowanych działań Projekt miał charakter edukacyjny - poznanie kultury i 

historii Kraju Basków (zaplanowane cele 

wychowawcze i dydaktyczne zostały zrealizowane). 

 

 

 

4. Najważniejsze osiągnięcia uczniów 

Nazwa konkursu/olimpiady  

Zasięg: wojewódzki, 

ogólnopolski, 

międzynarodowy 

Liczba uczniów, zajęte miejsca 

Olimpiada Historyczna Ogólnopolski 
 

 
 

 

 
 

okręgowy  

1 Laureat 

 

 

 

 

 

2. uczestników 

Olimpiada Fizyczna  ogólnopolski 1 Finalista 

Olimpiada Artystyczna 

(sekcja historii sztuki) 

ogólnopolski 1 Finalistka 

Olimpiada Wiedzy 

Technicznej 

ogólnopolski 1 Laureat 

1 Finalista 

Olimpiada 

Bibliologiczna i 

Inforrmatologiczna  

ogólnopolski 18. miejsce ucznia wśród 30 finalistów 

Olimpiada Języka 

Angielskiego  

okręgowy 1 Finalista 

Olimpiada 

Informatyczna  

okręgowy 
 

 

centralny 

2 uczniów 

 

1 uczeń 

Olimpiada 

Przedsiębiorczości 

 

Okręgowy  1 Finalistka 

XIX Olimpiada Wiedzy 

Konsumenckiej 

 

wojewódzki 1 Finalistka 

 

 

 

Olimpiada Teologii okręgowy IV miejsce – 1 uczeń 
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Katolickiej 

Misyjna Olimpiada 

Znajomości Afryki 

okręgowy 2 Fianlistów 

Ogólnopolski Konkurs 

Techniczny 

Arduino&Raspberry Pi 

Day 2019 

ogólnopolski I miejsce – 1 uczeń 

Konkurs Fizyczny 

EUREKA  

ogólnopolski Wyróżnienie – 1 uczeń 

Konkurs Fizyczny 

Lwiątko 

ogólnopolski Wyróżnienie – 1 uczeń 

Wielkopolskie 

Drużynowe Mistrzostwa 

Szkół 

Ponadgimnazjalnych w 

szachach XX Licealiada 

wojewódzki IVmiejsce - drużynowo 

Ogólnopolski Konkurs 

Alchemik  

ogólnopolski 1 Laureat –i. miejsce w kraju 

1 uczeń - wyróżnienie 

Konkurs Chemiczny 

UAM 

regionalny 2 uczennice – awans do finału 

Konkurs wiedzy o 

regionie - Wielkopolska 

rejonowy IV miejsce -drużynowo 

Szkolna internetowa Gra 

Giełdowa  

 

ogólnopolski 2 zespoły w finale 

Licealiada – główne 

sukcesy sportowe 

rejonowy I miejsce drużynowo chłopców w tenisie stołowym 

III miejsce w pływaniu dziewcząt drużynowo 

IV miejsce w pływaniu chłopców drużynowo 

I miejsce w pływaniu w wyścigu indywidualnym 

dziewcząt 

II miejsce w pływaniu w wyścigu indywidualnym 

chłopców 

1 medal brązowy w LA – 3000 m 

1 medal brązowy w LA – rzut oszczepem 

II miejsce drużynowo w szachach 

IV miejsce – drużynowo – koszykówka chłopców 

III miejsce = drużynowo – siatkówka chłopców 

 

 

Liga Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

międzyszkolny II miejsce – koszykówka chłopców 

III miejsce – siatkówka chłopców 

IV miejsce – piłka siatkowa dziewcząt 
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          Nagrody i stypendia przyznawanych przez Miasto Poznań  i WKO 

Rodzaj wyróżnienia (stypendium, 

nagroda, inne) 

Liczba uczniów, którym przyznano dane 

wyróżnienie 

Stypendium Prezesa 

Rady Ministrów 

 

Nagrody Prezydenta 

Miasta Poznania 

1 uczeń 

 

 

 

 

4 uczniów 
 

 

 

 

                                                       oprac. Katarzyna Kordus 
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