
Innowacyjna szkoła

 z tradycjami : )  

 
I Liceum Og�lnokształcące

im. Kazimierza
Jagiello�czyka w Sieradzu

 



 

19 lipca 2022 

19 lipca 2022 – 22 lipca 2022
 

8 lipca 2022 - 12 lipca 2022

20 kwietnia 2022 – 17 maja 2022

Podanie do publicznej wiadomo�ci listy kandydat�w
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej 
w postaci przedłożenia oryginału  �wiadectwa uko�czenia
szkoły podstawowej i oryginału za�wiadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej).
 

25 lipca 2022
Ogłoszenie listy kandydat�w przyjętych i nieprzyjętych do
szkoły. 

 
Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie warunk�w rekrutacyjnych do
szkoły pierwszego wyboru.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o �wiadectwo uko�czenia szkoły oraz
za�wiadczenie o wynikach egzaminu  �smoklasisty.

WAŻNE TERMINY

 
ul. Żwirki i Wigury 3

98-200 Sieradz
tel. (0-43) 827 14 25

sekretariat@lojagiellonczyk.pl
www.lojagiellonczyk.pl

https://www.facebook.com/lojagiellonczyk/

Dni tematyczne - Dzie�   Liczby π, Dzie� 
Humanisty, Dzie�   Patrona Szkoły, The
British Day, Dzie� bez Pytania, Dzie� bez
Plecaka, Dzie� bez Stresu

Realizujemy projekty międzynarodowe 
w języku angielskim we wsp�łpracy ze
szkołami z innych pa�stw Unii
Europejskiej.

Nauczamy kodowania i programowania
(Code Week, innowacja "Informatyka Bez
Granic")

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".

A – lingwistyczna 
Przedmioty rozszerzone:
-język polski
-język angielski 
-geografia
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 

 

Uwrażliwiamy uczni�w na potrzeby
drugiego człowieka, np. Szkolny Klub
Wolontariusza

Organizujemy zajęcia w ramach
wsp�łpracy z uczelniami wyższymi -
Politechniką Ł�dzką , Uniwersytetem
Ł�dzkim i Uniwersytetem im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

W roku szkolnym 2022/2023
proponujemy naukę w klasach:

 
ZAPRASZAMY DO NAS

Indywidualny program nauczania dla
uczni�w szczeg�lnie uzdolnionych,
autorskie programy nauczania oraz
innowacje odpowiadające potrzebom
uczni�w danej klasy, 


