W roku szkolnym 2018/19
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi

proponuje naukę w 5 klasach pierwszych:

Klasa A
Rozszerzenia
język polski
język angielski
geografia
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły–
język polski, matematyka, geografia, język obcy

Klasa B
Rozszerzenia
matematyka
fizyka
język angielski lub informatyka
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły –
język polski, matematyka, język obcy, fizyka

Klasa C
Rozszerzenia
biologia
chemia
matematyka lub język angielski
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły –
język polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa D
Rozszerzenia
język polski
historia
WOS lub język angielski
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły –
język polski, matematyka, język obcy, historia

Klasa E
Rozszerzenia
matematyka
fizyka lub chemia
język angielski lub informatyka
Przedmioty punktowane przy przyjęciu do szkoły –
język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub chemia
Warunkiem utworzenia grupy z zaplanowanym do wyboru przedmiotem rozszerzonym jest odpowiednia liczba chętnych do nauki
tego przedmiotu.

ODDZIAŁ

PRZEDMIOTY
ZPLANOWANYMI
ROZSZERZENIAMI

JĘZYKI OBCE

1A

język angielski
geografia
język polski

j. angielski,
j. niemiecki lubj. rosyjski

1B

matematyka
fizyka
Do wyboru: informatyka lub
język angielski
biologia
chemia
Do wyboru: język angielski
lubmatematyka
j. polski
historia
Do wyboru:
wiedzaospołeczeństwie
lubjęzykangielski
matematyka
Do wyboru: język angielski
lubinformatyka
Do wyboru: fizykalubchemia

j. angielski,
j. niemiecki lubj. rosyjski

1C

1D

1E

j. angielski,
j. niemiecki lubj. rosyjski
j. angielski,
j. niemiecki lubj. rosyjski

j. angielski,
j. niemiecki lubj. rosyjski

PRZEDMIOTY
UWZGLĘDNIONE
W PROCESIE
REKRUTAJI
j. polski
matematyka
język obcy
geografia
j. polski
matematyka
język obcy
fizyka
j. polski
matematyka
biologia
chemia
j. polski
matematyka
język obcy
historia
j. polski
matematyka
język obcy
fizyka lub chemia

NASZE ATUTY:
• wysoka skuteczność nauczania w przyjaznej atmosferze; uczniowie w 100% zdają
maturę i bez problemów dostają się na atrakcyjne państwowe studia dzienne
• wysoki wskaźnik EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ (świetne przygotowanie domatury):
https://cke.edu.pl/wskazniki-ewd/
• odznaczenie szkoły na wniosek uczniów MEDALEM SERCE DZIECKU
• uczestnictwo w programach SZKOŁA BEZ PRZEMOCY, PRZYJAZNA SZKOŁA, SZKOŁA
DEMOKRACJI, SZKOŁA DOBRA, MŁODZI DLA ŁODZI w ramach programu „Mia100 talentów”, „Dobrze
zaPROJEKTowana szkoła”
• indywidualizacja procesu nauczania i rozwijanie zdolności uczniowskich (ogromna
liczba laureatów w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich
• tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
• wysoka ocena podczas ewaluacji całościowej Kuratorium Oświaty w Łodzi
(http://www.seo2.npseo.pl/reports/1002629621115.pdf)
• docenienie w rankingu Perspektyw (tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY 2017) –
www.licea.perspektywy.pl
• rozwijanie samorządności w ramach aktywnie działającego Samorządu Szkolnego
• współpraca z wieloma instytucjami działającymi na rzecz oświaty (np. Komitet
Dziecka...)
• certyfikat „Organizacja i wprowadzenie zmian innowacyjnych w szkolnym systemie
edukacji”

DZIAŁALNOŚĆ INTELEKTUALNA, KULTUROWA
ISPORTOWA:
• pozalekcyjne, bezpłatne zajęcia i konsultacje przedmiotowe, koła zainteresowań
• uczestnictwo w wykładach organizowanych przez Uniwersytet Łódzki, Politechnikę
Łódzką, Akademię Medyczną i inne instytucje
• współpraca ze szkołami europejskimi (m. in. wymiana młodzieży ze szkołą w Hiszpanii i Belgii)
• zaangażowanie w wielu różnorodnych projektach
• wyjścia do teatrów, kin, muzeów i galerii
• warsztaty organizowane przez domy kultury, wyższe uczelnie i inne instytucje
działające na rzecz oświaty
• organizacja międzyszkolnego rajdu ekologicznego i wycieczek turystyczno-krajoznawczych
• rozwijanie różnorodnych zainteresowań sportowych w ramach zajęć SKS-u (piłka

nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, fitness, piłka plażowa, tenis
ziemny, szachy)
• organizacja międzyszkolnych konkursów: „Tę książkę warto przeczytać”, „Jestem
człowiekiem wolnym, nie poddam się uzależnieniom”
• organizacja okolicznościowych konkursów szkolnych
• akcje wolontariackie i charytatywne prowadzone w szkole i poza nią
• działalność młodzieży w Komitecie Dziecka i Młodzieżowej Radzie Miasta

ZAPEWNIAMY:
• profesjonalnych i sympatycznych nauczycieli, (egzaminatorów) współpracujących zOkręgową Komisją
Egzaminacyjną i Centralną Komisją Egzaminacyjną
• opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki, a także psychologa i lekarza
• naukę w pracowniach wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz pracowniach
wyposażonych w tablice interaktywne i rzutniki cyfrowe
• skomputeryzowaną bibliotekę z bogatym księgozbiorem, czytelnię oraz centrum
multimedialne, radiowęzeł
• zaplecze sportowe: kompleks boisk ORLIK, siłownię, pełnowymiarową salę
gimnastyczną
Kierujemy się słowami Stefana Żeromskiego
zapisanymi na sztandarze szkoły:

DRZWI OTWARTE
sobota – 14 kwietnia 2018 roku od 9.00 do 14.00
Dojazd do szkoły: tramwajami nr 3, 14
autobusami: 69, 70, 71, 72, 75, 77, 95, 95A, Z14
Łódzką Koleją Aglomeracyjną

