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Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie to szkoła spełniająca oczekiwania uczniów i ich 

rodziców, doskonale przygotowująca do dalszej nauki i kariery zawodowej. Dysponujemy wysokiej jakości bazą 

dydaktyczną, a dzięki pomocy twórczej kadry nauczycielskiej corocznie osiągamy sukcesy w konkursach 

przedmiotowych, zawodach sportowych, a także bardzo wysokie wyniki zdawalności egzaminów maturalnych. 

Ponadto czynnie uczestniczymy w życiu kulturalnym Powiatu Rypińskiego. Zespół Szkół nr 1 im. ks. Czesława 

Lissowskiego ma swoją chlubną historię – zapraszamy, piszcie ją wraz z nami.  

  

Szkoła wyróżniona Srebrną i Brązową Tarczą w Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw  
Liceum Ogólnokształcące z Zespołu szkół nr 1 w Rypinie zajęło 16. miejsce na ok. 180 (2019 rok) i 26. miejsce 

na ok. 240 (2020 rok) szkół tego typu w województwie kujawsko –pomorskim w rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Perspektyw.  

  
15 listopada 2013 r. w czasie obchodów Święta Patrona, połączonych z 75. rocznicą powstania szkoły, placówka 

otrzymała prestiżowe  wyróżnienie: Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat 

Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.  

  

  

OFERTA KSZTAŁCENIA  

  

  

  

1. Liceum Ogólnokształcące  

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

  
Liceum Ogólnokształcące to szkoła młodzieżowa, działająca w systemie dziennym, natomiast Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym.  

  

Nasza oferta:  
• bardzo wysoka zdawalność egzaminów maturalnych - 99%  
• szkoła z tradycjami  
• żaden uczeń nie jest anonimowy  
• nauka jednozmianowa  
• doskonale wyposażone pracownie komputerowe  
• zestawy robotyczne z Arduino: Pololu Zumo robot i FORBOT oraz LEGO Mindstorm  
• pracownie z rzutnikami multimedialnymi, monitorami i tablicami interaktywnymi  
• sala gimnastyczna, nowe boisko wielofunkcyjne, basen, siłownia i nording walking  
• bogato wyposażona świetlica (piłkarzyki, stół do tenisa stołowego, perkusja, gitara basowa, nagłośnienie), • 

biblioteka z czytelnią (w roku szkolnym 2016/2017 w ramach NPRCZ zakupiono 1136 nowości wydawniczych),  
• Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu (możliwość korzystania po lekcjach i w czasie przerw 

międzylekcyjnych),  
• opieka pedagoga i psychologa,  
• liczne koła zainteresowań: wolontariackie, recytatorskie, języków obcych, historyczne, biologiczne, chemiczne, 

geograficzne, matematyczne, robotyczne, fotograficzne, robotyczne, muzyczno-wokalne, SKS, szkolne koło 

PCK, Klub Honorowych Dawców Krwi  

http://www.zs1rypin.pl/
http://www.zs1rypin.pl/


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – OFERTA KSZTAŁCENIA  
  

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY (POLITECHNICZNY)  
Możliwości edukacyjne po ukończeniu tej klasy to studia na kierunkach matematyczno-fizycznych oraz 

politechnicznych.  
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania kierunkowe w ramach organizowanych przez szkołę 

wycieczkach przedmiotowych, podczas których uczestniczą w pokazach i wykładach m.in. na UMK w Toruniu.  
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski  
  

PROFIL MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY (MEDIALNY)  

Oferta klasy skierowana jest do uczniów pragnących doskonalić umiejętność logicznego myślenia, 

zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. Po ukończeniu nauki w klasie 

matematyczno-informatycznej możesz kształcić się dalej na kierunkach studiów takich jak m.in.: informatyka, 

matematyka, elektronika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka, 

ekonomia czy ekonometria.  
Uzupełnieniem oferty kształcenia są pokazy i wykłady uniwersyteckie oraz praca na zajęciach dodatkowych 

Budowanie i programowanie robotów.  
Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski lub fizyka  
  

PROFIL PRZYRODNICZO-MEDYCZNY  (BIOLOGICZNO-CHEMICZNY)  

Klasa jest adresowana do uczniów, którzy planują studia na  kierunkach związanych z biologią, chemią, 

medycznych i weterynaryjnych oraz kierunkach rolniczych.  
Uzupełnieniem oferty kształcenia są cykliczne wycieczki przedmiotowe, w ramach których uczniowie uczestniczą 

w wykładach organizowanych przez Ośrodki Edukacji Ekologicznej oraz  Collegium Medicum UMK, jak również 

zajęcia laboratoryjne w toruńskim Młynie Wiedzy.  
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka lub fizyka  
  

PROFIL SPORTOWY  

W tej klasie uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności sportowe oraz poszerzyć wiedzę z zakresu 

funkcjonowania ludzkiego organizmu. Adresowana jest do osób wiążących swoją przyszłość ze studiowaniem 

wychowania fizycznego czy fizjoterapii, jak również kierunków związanych z turystyką i służbami mundurowymi. 

Uczniowie realizują się szczególnie w piłce siatkowej i koszykowej, lekkiej atletyce oraz gimnastyce. Będą 

uczestniczyć w  zwiększonej liczbie godzin zajęć wychowania fizycznego w  Rypińskim Centrum Sportu. 

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski, wychowanie fizyczne 

  

PROFIL DZIENNIKARSKO-PRAWNY  (HUMANISTYCZNY)  

Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy planują podjęcie szeroko pojętych studiów humanistycznych: 

dziennikarskich, prawniczych, psychologiczno-pedagogicznych czy związanych z  naukami politycznymi i  

społecznymi.  
Uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijania swoich pasji w  ramach współpracy z ośrodkami kultury 

regionalnej: Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną czy stowarzyszeniem Civitas 

Christiana, działają w  Klubie Filmowym, współpracują z prasą lokalną. Przedmioty rozszerzone: język polski, 

historia, wiedza o społeczeństwie  

  

PROFIL TURYSTYCZNO-EUROPEJSKI  
Ten typ klasy adresowany jest do uczniów wiążących swą przyszłość ze studiami związanymi z geografią i 

turystyką oraz marketingiem i kierunkami ekonomicznymi.  
Ofertę uzupełnia możliwość realizowania swych pasji w ramach Turniejów Turystyczno-Krajoznawczych, zajęć i 

konkursów fotograficznych oraz ekonomicznych.  

Przedmioty rozszerzone:  wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski  
  

PROFIL BIZNESOWO-EUROPEJSKI  

Nauka w klasie o profilu biznesowo-europejskim otwiera przed uczniem perspektywy kształcenia kompetencji 

językowych oraz matematycznych. Uczniowie poznają zjawiska przyrodnicze i procesy społeczno-gospodarcze 

zachodzące we współczesnym świecie.  



To kierunek dla osób, które chcą studiować ekonomię lub filologię oraz przygotować się do zajmowania 

stanowiska związanego z zarządzaniem zasobami ludzkimi.  
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia  
  

PROFIL LINGWISTYCZNY  

Klasa przygotowuje uczniów do podjęcia studiów filologicznych, jak również związanych z turystyką.  
Uzupełnieniem oferty kształcenia są spotkania z zagranicznymi gośćmi, co stanowi możliwość kontaktu z żywym 

językiem oraz wyjazdy na warsztaty językowe. Uczniowie tej klasy uczestniczą również w Turniejach 

Turystyczno-Krajoznawczych.  
Przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, geografia, drugi język do wyboru: niemiecki,  

hiszpański, rosyjski, francuski 

  

  

  

  

  


