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Klasy

A - lingwistyczna 
Przedmioty rozszerzone : język polski, geografia, język angielski
Drugi język obcy: język hiszpa�ski
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka,
geografia
 

B - matematyczno-geograficzna
Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka
Przedmioty uzupełniające: język angielski w zastosowaniach
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia
 

C - medyczna (biologiczno-chemiczna)_
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
Przedmioty uzupełniające: język angielski w zastosowaniach
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia
Wsp�łpraca z Uniwersytetem Ł�dzkim - "Akademia Ciekawej Chemii" i "Zdolny Ucze� - �wietny
student" - program mentorski z biologii
 

D - politechniczna (matematyczno-fizyczna)
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
Przedmioty uzupełniające: język angielski w zastosowaniach
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka
Wsp�łpraca z Politechniką Ł�dzką - innowacja pedagogiczna "Informatyka bez granic"
 

         

Dla Ciebie:

staramy się utrzyma� wysoką zdawalno�� egzaminu
maturalnego,
organizujemy r�żnego rodzaju rozrywki,
wyposażamy szkołę w nowoczesny sprzęt i poszukujemy coraz
nowszych rozwiąza� metodycznych,
staramy się, by atmosfera panująca w naszej szkole sprzyjała
zdobywaniu wiedzy,
wprowadzamy indywidualne programy nauczania, zajęcia
wyr�wnawcze, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe.

Jeste�my odznaczeni wieloma tytułami:

Nasze atuty:
potrafimy łączy� tradycję z nowoczesno�cią - w historycznych murach szkoły nauczamy nowoczesnymi
metodami,
realizujemy projekty międzynarodowe w języku angielskim we wsp�łpracy ze szkołami z innych pa�stw
Unii Europejskiej,
organizujemy zajęcia w ramach wsp�łpracy z uczelniami wyższymi (Politechniką Ł�dzką i Uniwersytetem
Ł�dzkim),
nauczamy kodowania i programowania (Code Week, innowacja pedagogiczna "Informatyka bez granic" ),
poszerzamy �wiadomo�� młodzieży na temat demokracji europejskiej - Szkoła-Ambasador Parlamentu
Europejskiego,
prowadzimy edukację filmową - Filmoteka Szkolna, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej,
dbamy o rozw�j kulturalny, pielęgnujemy postawy patriotyczne, promujemy �wiadome obywatelstwo,
np. Tydzie� Konstytucyjny, akcja "Szkoła do Hymnu".
organizujemy dni tematyczne, np. Dzie� Liczby π, Dzie� Humanisty, Dzie� Patrona Szkoły. The British
Day.

Bierzemy udział w r�żnych projektach:

Zapraszamy!

Innowacyjna szkoła z tradycjami
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