
V LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W LUBLINIE



HISTORIA 
SZKOŁY

1.Powstanie szkoły- 1948 r.

2. Do roku 1949 szkoła mieściła się w budynku 
ówczesnego hotelu ,,Lublinianka". 
Później przeniesioną ją na ul. Lipową 7.

3. Początkowo była szkoła koedukacyjną, noszącą 
nazwę ,,Szkoła 11-letnia TPD nr 1 w Lublinie".

4. W roku szkolnym 1953/54 rozdzielono 
organizacyjnie na szkołę podstawową i liceum. 
Otrzymała wtedy ona nazwę ,,Szkoła Podstawowa 
nr 1 i Liceum Ogólnokształcące TPD w Lublinie".

5. W 1955 liceum staje się żeńską szkołą.

6. W 1964 szkoła przybiera nazwę ,,Szkoła 
Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące numer 1 
im. Marii Curie- Skłodowskiej".

7. W tym samym roku szkoła zostaje wpisana do 
rejestru Szkół Stowarzyszonych UNESCO.



HISTORIA 
SZKOŁY

8. W roku szkolnych 1965/66 liceum zostaje oddzielone 
od szkoły podstawowej i otrzymuje numer V.

9. W 1991 oświata powołuje Zespół Szkół 
Ogólnokształcących numer 3 (V LO i 8 SP).

10. Od roku 2001 po likwidacji ZSO nr 3 otrzymuje 
samodzielność.



DYREKTORZY 
SZKOŁY 

NA 
PRZESTRZENI 

LAT

Stanisław Zgrzywa (1948-1950)

Jerzy Rozmiej (1950-1951)

Maria Jaroszowa (1951-1972)

Janina Mikołajewicz-Jeleniewska (1972-1978)

Stanisław Grygiel (1978-1990)

Alina Reszka (styczeń - czerwiec 1991)

Zbigniew Jakuszko (1991-2020)

Od 1 września 2020r. funkcję dyrektora pełni Beata 
Jezierska.



OSIĄGNIĘCIA
2019/2020



OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE 
2019/2020

• piątek 29 listopada 2019 roku w Świdniku miało 
miejsce podsumowanie współzawodnictwa 
sportowego Szkół Województwa Lubelskiego -
Licealiada 2018/2019.

• Nasza szkoła po raz trzeci w historii wskoczyła na 
podium, zajmując 2 miejsce spośród 119 
punktowanych w województwie szkół 
ponadgimnazjalnych. Puchar, dyplom oraz 
podziękowania od Lubelskiego Kuratora Teresy 
Misiuk z rąk Prezesa Lubelskiego Wojewódzkiego 
SZS Mariana Sikorskiego odebrał Pan Dyrektor 
Zbigniew Jakuszko wraz z nauczycielami 
wychowania fizycznego V LO.



OSIĄGNIĘCIA
2020/2021

• Do okręgowego etapu Olimpiady Biologicznej 
zakwalifikowała się Klaudia Jasińska (2g).

• XXIV Ogólnopolski Konkurs Biblijny 
- finalistka etapu ogólnopolskiego – Maja Polaszek (2e)
- etap diecezjalny – Oliwia Bartnik (2g) – 5 m-ce, 

Katarzyna Lendzion (2c) – 7 m-ce
• Do okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i 

Żywności zakwalifikowała się  Paulina Soczyńska (3c).
• Sara Kosina (3e) – uczestniczka II edycji programu 

„LIDER WIEDZY I OCHRONY ŚRODOWISKA”



OSIĄGNIĘCIA,
SPORTOWE
2020/2021

1. W dnia 5 września 2020r. odbyła się XI edycja zawodów 
międzyszkolnych "Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!". 
Reprezentanci naszego liceum zajęli następujące miejsca:

-drużynowo:

I miejsce w koszykówce mężczyzn,

II miejsce w koszykówce kobiet,

II miejsce w piłce ręcznej mężczyzn,

II miejsce w piłce ręcznej kobiet,

III miejsce w piłce siatkowej mężczyzn,

II miejsce w piłce siatkowej kobiet,

II miejsce w piłce nożnej mężczyzn,

-indywidualne:

Nikola Kowalczyk- I miejsce w ergometrze wioślarskim kobiet,

Aleksandra Osuch- II miejsce w turnieju stołowym kobiet,

Sebastian Grabowski- III miejsce w ergometrze wioślarskim 
mężczyzn.



DZIAŁANIA

• W dniu 9 stycznia 2020 roku, 
odbyła się coroczna akcja 
krwiodawstwa.



DZIAŁANIA

• Już po raz kolejny młodzież V LO 
postanowiła zorganizować akcję 
mikołajkową w domu Pomocy 
Społecznej w Matczynie.
13 grudnia uczniowie odwiedzili 
podopiecznych placówki 
spędzając z nimi czas na zabawie i 
rozmowach.



PROFILE KLAS

1. Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Możliwe dalsze kierunki kształcenia: informatyka, 
matematyka, mechatronika, automatyka i robotyka, 
elektromechanika, budownictwo, ekonomia, 
telekomunikacja, finanse i rachunkowość, marketing i 
zarządzanie, transport, logistyka i inne

2. Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, angielski

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Możliwe dalsze kierunki kształcenia: informatyka, 
matematyka, mechatronika, automatyka i 
robotyka, elektromechanika, budownictwo, ekonomia, 
telekomunikacja, finanse i rachunkowość, marketing i 
zarządzanie, transport, logistyka i inne



PROFILE KLAS

3.Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Możliwe dalsze kierunki kształcenia: medycyna, stomatologia, 
farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, 
ratownictwo medyczne, weterynaria, dietetyka, 
kosmetologia, biotechnologia, analityka medyczna, 
psychologia i inne

4. Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Możliwe dalsze kierunki kształcenia: medycyna, stomatologia, 
farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, 
ratownictwo medyczne, weterynaria, dietetyka, 
kosmetologia, biotechnologia, analityka medyczna, 
psychologia i inne



PROFILE KLAS

5. Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, 
wiedza o społeczeństwie

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Możliwe dalsze kierunki kształcenia: ekonomia, 
marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość, 
stosunki międzynarodowe, matematyka, logistyka, 
transport, gospodarka przestrzenna, geodezja i inne

6. Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza 
o społeczeństwie

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Możliwe dalsze kierunki kształcenia: prawo, 
administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
stosunki międzynarodowe, socjologia, bezpieczeństwo 
wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, filologia 
polska, pedagogika, psychologia i inne



Z 
ŻYCIA 

BIOL-CHEM’u



DZIEŃ 
SPÓDNICY 



DZIEŃ SPÓDNICY



WALENTYNKI



ZDJĘCIA KLASOWE W PIŻAMACH



DBAMY O NASZE 
PSZCZOŁY I ROŚLINY

W PRZYSZKOLNYM OGRÓGKU



Nasza 
drużyna 

medyczna 
w 

Przedszkolu 
Nr 83 w 
Lublinie 
– nauka 

pierwszej 
pomocy



WYCIECZKI

MUZEUM 
CEBULARZA
w Lublinie 



WYCIECZKI

MUZEUM 
FARMACJI
w Lublinie 



MIKOŁAJKI



DZIEŃ BAJEK 



DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ

KLASA 2G
BESOS :*


