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Symbol klasy Przedmioty rozszerzone 
Przedmioty punktowane przy 

rekrutacji 

Języki obce 

(do wyboru poziom III.2.0, III.2.)* 

D 

D1 

matematyka 

fizyka 

geografia 

język polski 

matematyka 

fizyka 

geografia 

Dwa języki do wyboru na zadeklarowanym 

poziomie: 

• język angielski 

• język niemiecki 

• język włoski 

• język rosyjski 

 D2 

matematyka 

fizyka 

informatyka 

język polski 

matematyka 

fizyka 

informatyka 

 

* „III.1.P.”– kontynuacja pierwszego języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej – kształcenie  w zakresie podstawowym 

   „III.1.R.” – kontynuacja pierwszego języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej – kształcenie w zakresie rozszerzonym 

  „III.2.0.” –  drugi język obcy nowożytny od podstaw w klasie I liceum ogólnokształcącego 

  „III.2.” – kontynuacja drugiego języka obcego nowożytnego ze szkoły podstawowej 

 

 

Klasa POLITECHNICZNA dedykowana jest tym, dla których rozwiązywanie problemów matematycznych jest 

fascynującą przygodą, a interesuje ich poznawanie zjawisk fizycznych, nowoczesnych technologii 

informacyjnych i oprogramowania informatycznego stosowanego w  różnych dziedzinach życia. Skupia ludzi 

kreatywnych, chętnych do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Wdraża do logicznego i abstrakcyjnego 

myślenia, a także strategicznego planowania i algorytmicznego rozwiązywania problemów. Od kandydatów do 

tej klasy wymagane są predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, chęć do rozwijania swoich talentów przez 

udział w olimpiadach i konkursach. 

Głównym celem utworzenia klasy jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju młodzieży uzdolnionej 

w zakresie przedmiotów ścisłych, przygotowanie do podjęcia studiów na prestiżowych kierunkach i uczelniach 

oraz wszechstronny rozwój kulturalno – społeczno – emocjonalny. Zajęcia w tej klasie przygotowują do studiów 

na kierunkach ścisłych i technicznych: matematyka, fizyka, informatyka, astronomia, automatyka i robotyka, 

elektronika, budownictwo, architektura, mechatronika, na kierunkach ekonomicznych i marketingowych na 

najlepszych krajowych i zagranicznych uczelniach.  Proponujemy współpracę z uczelniami wyższymi np. AGH 

w Krakowie oraz SGH w Warszawie. 

 

 W tej klasie proponujemy: 
• naukę dwóch z czterech języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski)  -  na zadeklarowanym 

poziomie (IV.0, IV.1p, IV.1r); 

• bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych; 

Klasa politechniczna 
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• możliwość korzystania z platformy e-learningowej, dostępne testy on-line, dzięki którym utrwalisz 

i sprawdzisz swoją wiedzę z matematyki; 

• pracę z Internetem, tablicą interaktywną, przy użyciu najnowszych pomocy naukowych, platformę 

edukacyjną EDU SCIENCE; 

• programy edukacyjne  GeoGebra – program wspomagający nauczanie geometrii,  Derive – program 

z rodziny CAS (Computer Algebra System); 

• zastosowanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych służących do zdobywania przez uczniów 

umiejętności analizowania i wnioskowania koniecznych do uzyskania wysokich wyników na egzaminie 

maturalnym; 

• zwiększoną liczbę godzin z matematyki jako gwarancję satysfakcjonującego wyniku na poziomie 

podstawowym z tego przedmiotu lub szansę na sukces na poziomie rozszerzonym; 

• pogłębianie wiedzy z zakresu matematyki, informatyki i fizyki w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

• wstępną diagnozę wiedzy i umiejętności z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym. 

 

NASZE ATUTY: 

NAUKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE 

• gwarancja profesjonalnego przygotowania do matury 

• wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dla której dobro ucznia jest najważniejsze 

• bardzo wysoka zdawalność na egzaminie maturalnym 

• realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy 

• laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych 

• Akademia Ciekawej Chemii - zajęcia cykliczne na Uniwersytecie Łódzkim 

• 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 Łódzka, Politechnika Warszawska, 

Uniwersytet Warszawski, AGH w Krakowie) 

• udział w Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki 

• warsztaty intelektualno- naukowe z udziałem uznanych autorytetów w świecie nauki 

• udział w webinariach i szkoleniach eksperckich 

• międzynarodowe wymiany uczniów, również w ramach programu ERASMUS + 

• międzynarodowe warsztaty językowe 

• nauczanie czterech języków obcych (język angielski, język niemiecki, język rosyjski,  

język włoski) w grupach międzyklasowych na różnych poziomach zaawansowania 

• 2 KLASY  AKADEMICKIE SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE- najlepszej 

państwowej uczelni ekonomicznej w Polsce- objęte patronatem w całym cyklu kształcenia na poziomie 

szkoły ponadpodstawowej 

• SREBRNA (2019) i BRĄZOWA (2020) TARCZA w ogólnopolskim rankingu szkół 

ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 

• Akademickie Targi Edukacyjne współorganizowane ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi 

• Współpraca z   Geocentrum Edukacji Kielcach 

• Udział w Ogólnopolskich Kampaniach: Ogólnopolska Kampania BohaterON, Ogólnopolska Akcja 

Społeczna „SERCE KAPSUŁY CZASU” 

• W szkole prowadzimy TEDxŻeromski (dotychczas 3) 

  

ŻYCIE KULTURALNE I ARTYSTYCZNE SZKOŁY PODPARTE 75 - LETNIĄ TRADYCJĄ 

• aktywny i kreatywny Samorząd Uczniowski 

• koncerty i inne akcje charytatywne 

• akademie patriotyczne i pielęgnujące tradycje szkolne (Dzień Patrona, Dzień Absolwenta...) 

• wolontariat (Szlachetna Paczka) 

• najlepsze dyskoteki z udziałem  DJ-a 

• wyjazdy na spektakle teatralne i nagrania telewizyjne 

• koło teatralno – kabaretowe SPONTAN 



 
klasa politechniczna 

 

strona 3 

• coroczny udział w Powiatowym Przeglądzie Szkół Ponadgimnazjalnych, Ogólnopolskim Konkursie 

Recytatorskim i Konkursie Poezji Śpiewanej 

• uczestnictwo w akcji  NARODOWE CZYTANIE organizowanej przez prezydenta RP 

• Tydzień Profilaktyki 

• Udział w Międzynarodowych Inicjatywach Ekologicznych: Międzynarodowy Dzień Bez Opakowań 

Foliowych, Światowy Dzień Mokradeł, Światowy Dzień Gleby,  Międzynarodowy Dzień Krajobrazu pod 

hasłem „Kontemplacje o wodzie nad wodą”,  Dzień Świadomości Ekologicznej 

• Europejski Dzień Języków Obcych 

• Dzień Poezji 

• Dzień Muzyki 

• Dzień Matematyka 

• Dzień Bezpiecznego Internetu 

• szkolny chór i STUDIO 107- profesjonalne studio nagrań 

 

BOGATA BAZA LOKALOWA SZKOŁY 

• Nauka odbywać się będzie na jedną zmianę, zajęcia rozpoczynają się o 8.00 co daje dogodny dojazd ze 

wszystkich punktów powiatu i nie tylko              

• Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz trenerów zapewnia wysokie wyniki nauczania. 

• Bardzo dobra baza dydaktyczna i warunki lokalowe. Sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, 

projektory multimedialne z ekranami, dwie bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe 

• Bogata baza sportowa: dobrze wyposażona hala sportowa, szatnie WF z natryskami dla uczniów, 

kompleks boisk sportowych 

• W szkole funkcjonuje stołówka szkolna  z tanimi pysznymi domowymi obiadami 

• Oprócz tego w szkole znajduje się Gabinet pielęgniarski 

• E -Dziennik dla rodziców, uczniów i nauczycieli 

• Szafki szkolne  dla wszystkich uczniów 

• BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW TO NASZ PRIORYTET. Fachową pomoc psychologiczno - 

pedagogiczną zapewniają: pedagog szkolny, wychowawcy, doświadczeni nauczyciele 

• Bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem  i katalogiem elektronicznym oraz centrum 

multimedialnym do dyspozycji uczniów (Molnet +) 

• Izba Tradycji Szkoły: wspomnienia przeszłości i miejsce indywidualnych spotkań  

z rodzicami 

• Świetlica szkolna z TV 

• Wirtualna Gazetka Szkolna 

• Nastrojowa i wytworna STUDNIÓWKA w murach szkoły 


