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Og6tnoksztatcqce
im. Stefana 2eromskiego w Opocznie
I Liceum

DLA ABsoLwerur6w

Bl 82cl c2D1 D2Fl -

A1

A2-

F2-

humanistyczna - igzyk potski, historia, wiedza o spotecze6stwie
humanistyczna - igzyk potski, historia, iezyk angielski
biologticzno-sportowa - iezyk polski, biologia
oddziat mistrzostwa sportowego - jgzyk potski, biotogia
matematyczno-ekonomiczna - matematyka, geografia, igzyk angietski
matematyczno-ekonomiczna - matematyka, geografia, informatyka
potitechniczna - matematyka, fizyka, geografia
potitechniczna - matematyka, fizyka, informatyka
medyczno-przyrodnicza - matematyka, biologia, chemia
medyczno-przyrodnicza - biotogia, chemia, geografia
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NASZA szkota

NASZE ATUTY:
'

wysoko wykwatifikowana kadra pedagogiczna, co daje gwarancjq
profesionalnego przygotowania do egzaminu maturalnego i bardzo
wysokE iego zdawalnoEc,

dodatkowe zajgcia przygotowuiQce do egzaminu maturalnego,

. 2 KLASY AKADEMICKIE SZKOt.Y GLOWNEJ HANDLOWEJ
W WARSZAWIE- najtepszei panstwowe, uczetni ekonomicznej
w Polsce- objgte patronatem w calym cyklu ksztatcenia
na poziomie szkoty ponadpodstawowej,

tu

swo

. tworzyt prace badawcze, ktore uzyskujE wyr62nienia
na olimpiadach,

. rozwijaa pasig fotografowania w ramach zajea pozatekcyjnych,
. rozwijae talenty aktorskie takie w jgzyku angielskim, oraz wziQi udzial
w warsztatach igzykowych w kraju i za granicE, w wyjazdach na sztuki
teatralne w jgzyku angielskim oraz koncerty w igzyku niemieckim,

. laureaci oraz finaliSci olimpiad i konkursow przedmiotowych,

'

na

. wziQt udziat w Olimpiadzie Literatury i Jgzyka Polskiego, Olimpiadzie
Filozoficznej, Ogolnopolskim Konkursie Recytatorskim, Powiatowym
Konkursie Czytania ze Zrozumieniem,

'

wziQt udzial w Akademickich Targach Edukacyjnych
wspolorganizowanych ze SpotecznQ Akademiq Nauk w Lodzi.

. stata wspdtpraca

z uczelniami ( np.: Uniwersytet Medyczny w Lodzi,
Uniwersytet Lodzki, Szkota Glowna Handlowa w Warszawie, WAT
w Warszawie, Politechnika L6dzka , Potitechnika Warszawska,
Uniwersytet Warszawski, AGH w Krakowie),

Proponujemy Ci takie:
'

udzial w Migdzynarodowych lnicjatywach Ekologicznych:
Miedzynarodowy Dziefi Bez Opakowah Foliowych, Swiatowy Dziell
Mokradet, Swiatowy Dzieir Gteby, Miqdzynarodowy Dzien Krajobrazu
pod haslem.,Kontemplacje o wodzie nad wodq", Dzien Swiadomosci
Ekotogicznej, Europejski Dzieh Jgzykow Obcych, Dzie6 Poezji, Dzieh
Muzyki, Dzie6 Matematyka, Dzielr Bezpiecznego lnternetu,

Swoje umieigtnoSci i pasje badacza
oraz eksperym€ntatora moiesz rozwinqd:

'

udzial w Akademickich Spotkaniach przy wsp6tpracy ze Spotecznq
Akademiq Nauk,

. uczestniczQc w chemicznych zajgciach laboratoryinych

. aktywny i kreatywny SamorzEd Uczniowski,

. nauczanie czterech jgzykow obcych (j9zyk angietski, jgzyk niemiecki,
iezyk rosyjski, jgzyk wloski) w grupach migdzyklasowych na rdinych
poziomach zaawansowania.

prowadzonych na Potitechnice L6dzkiej oraz zajgciach w ramach
Akademii Ciekawei Chemii na Uniwersytecie L6dzkim,

. akademie patriotyczne i pielegnujQce tradycje szkotne (Dzieit Patrona,

'

uczestniczEc w Konkursach Wiedzy Chemicznei, bo ,Od chemii siq
wszystko zaczyna, bo wszystko chemiczny ma sklad...",

. wolontarjat (Szlachetna Paczka) oraz koncerty i inne akcje

'

uczestniczQc w Olimpiadach Biotogicznych, Wiedzy Ekotogicznei,
Wiedzy o Zywno6ci i 2ywieniu - tak zaczynat swQ przyszlE karierg
niejeden mtody lekarz, pielggniarka, badacz, fi zioterapeuta, Konkursie
Ortograficznym, Olimpiadach Jgzykowych, Konkursach o krajach

'

Dzieir Absotwenta...),
charytatywne,

eksperckich,

nauczanych w naszej szkole,

. uczestniczEc w migdzynarodowej wymiany uczniow, r6wniez
w ramach programu ERASMUS + oraz w migdzynarodowych
warsztatach jqzykowych.

wy)azdy na spektakle teatralne i nagranja telewizyine,

. udzial w warsztatach intelektualno- naukowe z udzia{em uznanych
autorytetow w Swiecie nauki oraz w webinariach i szkoleniach
. koto teatralno

-

kabaretowe SPONTAN,

. coroczny udzial w Powiatowym PrzeglQdzie Szkol
Ponadgimnazjalnych, Ogotnopolskim Konkursie Recytatorskim
i Konkursie Poezji Spiewanej,

Pamigtai, ie opr6cz przedmiot6w szkolnych
moiesz r6wniei:

. udzial w Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki,

'

. uczestnictwo w akcji NARODOWE CZYTANIE organizowanej

brai udzial w konkursach

(

rdwniei na arenie migdzynarodowei):

Kangur Matematyczny, Olimpiada o Diamentowy lndeks AGH,
Geoplaneta, DISCOVER EU, OLimpiadaGeograficzna,Ogolnopolskj
Mlodzieiowy Konkurs Krajoznawczy.,Poznajemy Ojcowizng",
Tatenty Fotografii oraz w Ogotnopolskich Kampaniach:
Ogotnopotska Kampania BohaterON, Ogotnopolska Akcja Spoleczna
,,SERCE KAPSULY CZASU",

WITA]

.JY,

8

. naitepsze dyskoteki

z

udziatem DJ-a,

przez prezydenta RP,

. Tydzieh Profilaktyki

'

,

szkotny chor i STUDIO 107- profesjonatne studio nagrair.
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ATAK M6WIAO NAS NASI
Zapewniamy Ci bogatq bazq lokalowq:

ABSOLWENCI

'

-l Liceum Ogolnokszto!cqce im Stefono 2eromskrcgo
to dlo nos miejsce niezwykle wo2ne. Spqdziliimy
w muroch tei szkoly trzy wsponiale loto, ktore doly
nom nie lylko ogrom wiedzy ksiqikowej, ole rowniei

wychodzqc naprzeciw oczekiwaniom uczniow, zajgcia bgdq
zaczyna{y sig o godz. LOO, przy zachowaniu lednej zmiany
nauczania,

. sate tekcyine wyposaione w tablice interaktywne, projektory
multimediatne z ekranami, dwje bardzo dobrze wyposa2one
pracownie komputerowe,

'

bardzo dobrze wyposaiona hata sportowa, szatnie WF z natryskami
dta uczni6w, kompleks boisk sportowych,

'

stolowka szkotna z tanimi pysznymi domowymi obiadami,
. gabinet pielggniarski, profi [aktyczna opieka stomatologiczna,

'

e-Dziennik dla rodzic6w, uczni6w i nauczycieli,

. szafki szkolne dla wszystkich uczniow,

.

BEZPTECZENSTWO UCZNToW TO NASZ pRIORyTET. Jako jedyna

szkota w Powiecie Opoczyhskim wdroiylismy system elektronicznego
wejicia do szkoly,

'

fachowq pomoc psychologiczno - pedagogicznq zapewniajq: pedagog
5zkolny, wychowawcy, nauczyciele,

'

bjblioteka z bardzo bogatym i atrakcyjnym ksiggozbiorem
i katalogiem elektronicznym oraz centrum multimediatnym
do dyspozycji uczni6w (N4olnet +),

'

izba Tradycji Szkoty: wspomnienia
z

'

przesztolci i mjeisce spotkafr

rodzicami,

wykreowoly nos no ludzi dojrzolych, dobrych
i sumiennych w dqieniu do postowionych sobie

celow. Dlo Nos,

jui Absolwentow szkolo

to zopodnie
nowe

no dlugo w pomiqci. Zoworlilmy tutoj

znojomoici, ktore przerodzily sie w przyjoinie i jok
mamy nodzieje przetrwoiq dlugie loto. Mieliemy

przyjemnoit ptocowoi ze wsponiolg kodrq
nouczycieli, ktoro przekozolo Nom wiedz?

w sposob przystqpny i intercsujqcy. Jednym
zdoniem, cieszg sig,2e uczgszczolem wlalnie
do tei szkoly i gdybym musiol wybroi jeszcze rc2,
wybrolbym tq somq szkolg."
(student ekonomii SGGW Warszawa)

,,3 loto w Liceum Ogdlnoksztolcqcym im. Stefono
Zeromskiego w Opocznie to byl wsponioly okres.

To szkolo, nouczyciele, uczniowie, ptocownicy,
wszystko to no zowsze pozostonie w moim sercu.
Nouczylem si? tom wiele ieieli chodzi o kwestie
noukowe, o pozo tym, co nojwo2niejsze, nouczylem
sig tom wiele joko czlowiek."

(student SGH Warszawa)

swietlica szkolna z TV,

. Wi.tualna Gazetka Szkolna,

. ^astroiowa

i

wytworna STUDNI0WKA w murach szkoty.

i1

"4 loto temu, jok koidy

gimnozjolisto,

zostonowiolam sie nod wyborem moiego przyszlego
liceum. Chcialom chodzii do szkoly, w ktorej nie
tylko zyskam wiedzg, ole takie gdzie bgdg moglo 2yt
i tworzyt niezopomnione chwile. Wybor nie byl
lotwy, ole cieszq siq bordzo, ie zdecydowolom si.' no
Liceum Ogolnoksztolcqce im. Stefona 2eromskiego.

MT

Jok to w liceum, nie zawsze bylo bojecznie - byly
wzloly i upadki, ole nie cofnqlobym swoiej decyzii w
)odnym wypadku. Szkolo stotolo sig nom zopewnit
jok nojlepszq moiliwoei rozwoju i orgonizowolo
wiele wydorzen i spotkon protiloktycznych.
Nouczyciele byli bordzo mili i wyrozumioli i mam
nodziejQ, ie w tej kwestii nic nie uleglo zmionie.

Ale przede wszystkim, poznolom

tom

niesomowitych ludzi, na ktotych zowsze moglom

i

bede moglo liczyt

i

kr1rzy tok jak jo, b?dq

wspominoi to liceum z uimiechem no tworzy."
(studentka Unlwersytetu Medycznego
w Warszawie - Wydziat Lekarski)

q

Szukasz klucza do sukcesu?
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ul. 2eromskiego 3, 26-30O Opoczno
Tet: O44 7 36-11-01, O44 7 41-60 -O1

www.[ozeromski.opoczno.pI
e-mail: lozeromski@poczta.onet.pl
zApRASzAMy NA DzrEfi orwaRTy szKory
27 MAJA2020 ROKU (900 - 1400)
Dla XA2OEGO,,coi mitego" :)

ffi,ffiEErasmus+l@
Dobra szkota - dobra przyszto3d - dobry wyb6r!
ldi w strons wiedzv, wybierz NASZA SZKOTE!

