
XXV Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Stefana 
Żeromskiego w Łodzi



Nasze liceum, to szkoła z blisko 90-letnią tradycją,
która wychowała i wykształciła wiele pokoleń
młodzieży.



1933-1947
ul. F.D. Roosevelta 11/13 



1948-1986
ul. Łęczycka 23



Od 1986
ul. Podhalańska 2a





XXV LO szczyci się:

• skutecznym przygotowaniem uczniów do matury, której
zdawalność wynosi 100%,

• wskaźnikami Edukacyjnej Wartości Dodanej lokującymi nasze
liceum wśród „szkół sukcesu”,

• srebrnymi i brązowymi tarczami Fundacji Edukacyjnej
PERSPEKTYWY,

• wspieraniem zainteresowań młodzieży potwierdzonym
tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów”

• sukcesami w konkursach wiedzy i umiejętności oraz zawodach
sportowych,

• bezpieczną i przyjazną atmosferą, docenioną medalem Serce
Dziecku przyznawanym przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka,

• zaangażowaniem młodzieży w działalność wolontariacką
i charytatywną,

• doświadczoną i sympatyczną kadrą.



Jesteśmy wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych 

W rankingu Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY nasza szkoła 
znajduje się wśród najlepszych liceów w Polsce. 









Mistrzostwa Polski w Pierwszej Pomocy 2019



Koncert finałowy chórów z województwa 
łódzkiego  wyróżnionych w ogólnopolskim 

programie ŚPIEWAJĄCA POLSKA 2019. 





Akcja „Rekordy deski dla dzieciaków” na rzecz Fundacji  „Dom w Łodzi” 2021 



„Skrzydła dla Tymka” –
Bieg Charytatywny 2021.



Do działań wolontariackich młodzieży należy:

• wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
• udział w akcjach UNICEF-u,
• udział w akcji „Czytamy razem” pod patronatem

Łódzkiego Towarzystwa Dysleksji,
• uczestnictwo w programie honorowego krwiodawstwa

PCK „Młoda krew ratuje życie”,
• współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Komitet

Dziecka Imprezy Choinkowo-Noworocznej w Teatrze
Wielkim dla dzieci chorych i pochodzących z ubogich
rodzin,

• przygotowywanie prezentów dla wychowanków Domu
Małego Dziecka w Łodzi ,

• udział w projekcie „Prezent dla małego pacjenta”
Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,

• zbiórka darów i pieniędzy przeznaczonych na wsparcie
uchodźców z Ukrainy.



Akcja honorowego krwiodawstwa 2017.



Impreza choinkowo -
noworoczna 

dla dzieci 2017.



Wizyta w Domu 
Małego Dziecka 2021.



Wizyta w Domu 
Małego Dziecka 2015.





W ramach działań wychowawczych integrujemy młodzież
naszej szkoły poprzez cykliczne imprezy i uroczystości
szkolne:

• rozpoczęcie roku szkolnego i złożenie kwiatów na
Grobie Nieznanego Żołnierza w Łodzi,

• Rajd Ekologiczny w Lesie Łagiewnickim organizowany od
2000 r.,

• Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych,
• Wigilia i Jajeczko szkolne,
• Ostatki – konkurs na najlepsze przebranie,
• Dzień Patrona,

• Dni tematyczne, np. Dzień bez plecaka, Dzień Liczby π
• „Spotkania Pokoleń” z okazji Dnia Dziecka przed

Pomnikiem Pękniętego Serca Matki w Parku im. Szarych
Szeregów,

• „Ostatni dzwonek” – pożegnanie klas maturalnych,
• zakończenie roku szkolnego.



Złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego 
Żołnierza w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.



Rajd Ekologiczny XXV LO 
Łagiewniki 2018.



Ostatki 2017.



Dzień Patrona 2019.



Dzień bez plecaka 2022



Dzień Liczby π 2022.



Zakończenie klas maturalnych.



Szkoła posiada:

• salę gimnastyczną,

• siłownię,

• boiska ORLIK do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową,

• pracownię komputerową,

• bibliotekę z bogatym księgozbiorem,

• sale wyposażone w cyfrowe rzutniki,

• monitory do celów informacyjnych na korytarzach,

• elektroniczną gazetkę szkolną NEWS25,

• gabinet pielęgniarski,

• strefy relaksu,

• sklepik szkolny,

• radiowęzeł,

• szatnie z szafkami dla uczniów.



















Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjno-
wychowawczymi, m.in.:

• Uniwersytetem Łódzkim

• Politechniką Łódzką

• Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
dla Młodzieży,

• Centrum Psychologicznym MEDIVIA

• Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego,

• Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.



Jesteśmy jedną z 7 placówek oświatowych w regionie, które zostały włączone
do pilotażowego projektu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację
Włączającą (SCWEW). W ramach uczestnictwa w projekcie zrealizowaliśmy
w naszym Liceum następujące działania:

• diagnozę wstępną i pogłębioną szkoły,

• szkolenia dla dyrekcji, koordynatora projektu, specjalistów i nauczycieli,

• ankiety dla uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych na temat
specjalnych potrzeb edukacyjnych młodzieży,

• konsultacje indywidualne z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz
uczniami

• warsztaty dla oddziałów oraz grup uczniów,

• spotkania oraz konsultacje w zespołach nauczycieli, pedagogów
i specjalistów

• uruchomienie szkolnej wypożyczalni pomocy dydaktycznych oraz
sprzętu specjalistycznego dla wszystkich uczniów.



Od 2008 r. organizujemy dwustronną wymianę młodzieży
pomiędzy naszym liceum a szkołą w Hiszpanii – Institut
d’Educació Secundaria de Tremp, podczas której młodzież
i opiekunowie są zakwaterowani w domach swoich partnerów.
Językiem wymiany jest język angielski. Wraz z wprowadzeniem
w naszym liceum nauczania języka hiszpańskiego równolegle
będzie można posługiwać się także nim. W wymianie uczestniczy
zazwyczaj młodzież w wieku 16-17 lat.

.

Tremp to kilkutysięczne miasto w północno-
zachodniej Katalonii, siedziba powiatu Pallars
Jussà. Jest malowniczo położone w otoczonej
górami dolinie – Conca de Tremp. Region
obfituje w atrakcje turystyczne, zwłaszcza dla
zwolenników aktywnego spędzania wolnego
czasu.



Conca de Tremp.



Institut d’Educació Secundaria de Tremp



Nasze Liceum posiada bogate doświadczenie związane
z uczestnictwem w programach unijnych. W minionych latach
realizowaliśmy projekty w ramach Programu „Comenius” oraz
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W bieżącym roku
szkolnym podjęliśmy starania o grant finansowany z programu
Erasmus+. Planujemy we współpracy z partnerami z Austrii,
Niemiec, Łotwy i Cypru przeprowadzić projekt o charakterze
ekologicznym i prozdrowotnym „Ziemia jest Twoim stołem”.



OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KLASA A – rozszerzony program nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego.

Drugi język obcy:
• Grupa 1 – język niemiecki,
• Grupa 2 – język hiszpański.

Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, język angielski.

KLASA B
• Grupa 1: rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego,
• Grupa 2: rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki.

Drugi język obcy do wyboru: język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski.
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, język angielski lub informatyka. 

KLASA C
• Grupa 1: rozszerzony program nauczania biologii, chemii i języka angielskiego,
• Grupa 2: rozszerzony program nauczania biologii, chemii i matematyki.

Drugi język obcy do wyboru: język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski.
Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, chemia. 

KLASA D – rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i języka angielskiego.

Drugi język obcy:
• Grupa 1 – język niemiecki,
• Grupa 2 – język hiszpański.

Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, język angielski.

PIERWSZYM JĘZYKIEM OBCYM DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW JEST JĘZYK ANGIELSKI.





XXV LO IM. Stefana Żeromskiego
ul. Podhalańska 2a

93- 224 Łódź

www.25lo.pl
tel: 42 253 10 50
fax: 42 253 10 51

e-mail: kontakt@lo25.elodz.edu.pl





Dziękujemy za uwagę.

CZEKAMY NA WAS!

Drzwi Otwarte 23 kwietnia 2022 
roku w godzinach 9.30-13.30!


