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* „IV.0”    – w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego. 

„IV.1p.” – w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie 
podstawowym (co najmniej 3 lata nauki języka dotychczas). 

„IV.1r.” – w przypadku uczniów kontynuujących naukę języka obcego nowożytnego prowadzoną w zakresie 
rozszerzonym  (co najmniej 6 lat nauki języka dotychczas lub wysoki poziom umiejętności językowych). 

 
  

SPECYFIKA KLASY TO: 

Klasa sportowa jest przeznaczona dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów: 
na akademiach, wychowania fizycznego, na kierunkach przyrodniczych, 
psychologii i rehabilitacji lub chcą uczestniczyć w procedurach rekrutacyjnych 
do służb mundurowych. 
 

 w klasie tej proponujemy naukę jednego z trzech języków obcych (niemiecki, rosyjski, włoski: 
3h/3h/4h – 10 godzin tygodniowo w cyklu kształcenia) na zadeklarowanym poziomie (IV.0, 
IV.1p, IV.1r); 

 klasa umożliwia przygotowanie się zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym 
z biologii oraz z języka polskiego; 

 wyniki z matury z tych przedmiotów są uwzględniane przez uczelnie wyższe podczas rekrutacji 
m.in. na akademie wychowania fizycznego oraz na kierunki przyrodnicze np. ochronę środowiska, 
turystykę i rekreację, biologię; 

 wysoki poziom wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej absolwenta tej klasy jest 
gwarantowany przez profesjonalnie przygotowaną kadrę pedagogiczną oraz nowocześnie 
wyposażone pracownie dydaktyczne i bogate zaplecze sportowe : nowoczesną halę sportową, 
siłownię, salę gimnastyczną obiekt lekkoatletyczny; 

 w klasie sportowej zwiększona została ilość godzin przeznaczonych na zajęcia z wychowania 
fizycznego (dodatkowo zajęcia sprawnościowe). 
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ZADANIEM KLASY SPORTOWEJ JEST M.IN.: 
 

 stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych 
z realizacją innych zajęć dydaktycznych; 

 dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości objętych 
programem nauczania na zajęciach dydaktycznych; 

 umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe uczestniczenia w zawodach 
sportowych; 

 nauka połączona ze spełnianiem ambicji sportowych. 
 

Nasi uczniowie to finaliści i medaliści zawodów ogólnopolskich (sztafety, biegi przełajowe), 
wojewódzkich (pływanie, liga lekkoatletyczna) oraz wielokrotni mistrzowie Powiatu 
we wszystkich innych zawodach (najlepsze wyniki sportowe wśród szkół ponadgimnazjalnych 
Powiatu Opoczyńskiego  w ostatnich 10 latach). 

 
Sport w „ŻEROMSKIM” traktujemy wyjątkowo. 

Przyjdź do nas! 
„DOPISZ SWOJĄ HISTORIĘ ...”. 

 
 

DODATKOWO PROPONUJEMY: 

 wstępną diagnozę indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczniów w celu stworzenia indywidualnej 
oferty edukacyjnej; 

 bieżące informacje dotyczące oferty edukacyjnej uczelni wyższych; 

 udział w wymianie międzynarodowej z krajami: Włochy, Niemcy, Ukraina i Anglia; 

 udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz innych, zgodnych ze specyfiką klasy; 

 udział w warsztatach profilaktycznych, w tym w zakresie profilaktyki uzależnień i radzenia sobie 
ze stresem; 

 udział w obozach naukowych, językowych, sportowych i harcerskich; 

 ogniska integracyjne klas pierwszych; 

 udział w wycieczkach zagranicznych (kraje Unii Europejskiej); 

 warsztaty językowe w kraju i za granicą; 

 wyjazdy na sztuki teatralne w języku angielskim oraz koncerty w języku niemieckim; 

 dyskoteki z udziałem DJ-a; 

 warsztaty językowe ze studentami projektu AIESEC; 

 udział w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły (Święto Patrona Szkoły,   Walentynki, Karaoke, 
Spotkania z Nauką, Europejski Dzień Języków Obcych, Dzień Matematyki, Dzień Muzyki, 
Tydzień Profilaktyki, Dzień Twórczości Spontanicznej,  Maraton Fitness, akademie patriotyczne 
i pielęgnujące tradycje szkolne, itp.); 

 pracę w organizacjach uczniowskich: Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża, Koło 
ratowników medycznych, Związek Harcerstwa Polskiego, Uczniowski Klub Sportowy 
„Maratończyk”, Szkolny Zespół Taneczny „ZAHRA FITNESS”, Klub Europejski 
„Globtroper”, Koło teatralno – kabaretowe „SPONTAN”, Koło wokalno – muzyczne i chór 
szkolny, STUDIO 107, Koło szachowe, radiowęzeł szkolny, redakcja strony www szkoły, koło 
tradycji szkoły „Tradycja zobowiązuje”, Szkolny Ośrodek Kariery, oraz Samorząd Uczniowski, 
SKKT, PTTK , „Wędrowiec”; 
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 udział w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego w sekcjach: piłki siatkowej, 
nożnej, ręcznej, koszykowej, aerobicu, tańca nowoczesnego, tenisa stołowego, pływackiej; 

 udział w organizacji wolontariatu i akcjach charytatywnych (akcje krwiodawstwa, giełda książki, 
koncerty, przedstawienia teatralne); 

 możliwość uzyskania certyfikatu Unii Europejskiej w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 dziennik elektroniczny; 

 bezpłatne szafki ubraniowe dla uczniów; 

 możliwość korzystania z internatu; 

 jedna zmiana nauczania; 

 domowe obiady w szkolnej stołówce. 
 

 

PONADTO NASZE ATUTY TO: 
 wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dla której dobro ucznia jest najważniejsze 

 BRĄZOWA TARCZA w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 

 bardzo wysoka zdawalność na egzaminie maturalnym 

 realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy 

 laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych 

 dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego 

 stała współpraca z uczelniami (np.: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, WAT w Warszawie, Politechnika Warszawska, AGH 
w Krakowie, Centrum Badań Kosmicznych i Centrum Badań Astronomicznych w Warszawie, 
Państwowy Instytut Geologiczny – Muzeum Geologiczne w Warszawie) 

 wykłady i prelekcje uznanych autorytetów w świecie nauki 

 KLASA  AKADEMICKA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE- najlepszej 
państwowej uczelni ekonomicznej w Polsce. Nasze LO to 1 z 5 szkół w kraju   zakwalifikowanych 
do programu. 

 
 
 


