


1 września 2007 roku rozpoczęła działalność 
pierwsza akademicka szkoła ponadgimnazjalna  
w Łodzi – Publiczne Liceum Ogólnokształcące 
Politechniki Łódzkiej.  
Pomysłodawcą i założycielem Szkoły  
był ówczesny Rektor Politechniki Łódzkiej  
profesor dr hab. inż. Jan Krysiński. 

Zezwolenie na założenie szkoły  
z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi 
podpisał w dniu 30 listopada 2006 r. 
Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ  
p. Jacek Człapiński. 



Liceum umieszczone zostało 
w budynku Instytutu 
Architektury i Urbanistyki PŁ 
nr B6 przy Al. Politechniki 
6A na trzecim piętrze.  
Ze względu na konieczność 
organizowania zajęć dla 
rosnącej liczby klas w 2009 
roku szkole wydzierżawiono 
również drugie piętro  ww. 
budynku. 

Siedziba Szkoły 



W swoim założeniu Publiczne Liceum  
Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej  
jest placówką przygotowującą licealistów  
do kontynuowania nauki na Politechnice 
Łódzkiej. 

Szkoła jest istotnym 
ogniwem w cyklu 
kształcenia kadr 
inżynierskich dla 
przemysłu.  



Program kształcenia (zgodny z wymogami 
stawianymi szkołom publicznym) poszerzony jest 
o dodatkowe zagadnienia z zakresu przedmiotów 
ścisłych (matematyka, fizyka, chemia) i języków 

obcych (głównie języka angielskiego).  
Zajęcia z tych przedmiotów realizowane są  

w zwiększonym wymiarze godzin, częściowo 
przez wykładowców Politechniki w uczelnianych 

laboratoriach.  



Szkoła, aby wykorzystać zainteresowania oraz 
duże możliwości uczniów, tworzy warunki do ich 
wszechstronnego rozwoju. W Liceum funkcjonuje 
wiele kół zainteresowań, zajęć dodatkowych,  
a w ramach programowych zajęć realizowane  
są ciekawe projekty. 



Dzięki wysokim wymaganiom stawianym kadrze 
pedagogicznej oraz uczniom, Liceum Politechniki 
Łódzkiej w bardzo krótkim czasie stało się jedną  
z wiodących placówek edukacyjnych w Łodzi.  



Nasza szkoła w tym roku znalazła się  
na 27 miejscu w ogólnopolskim rankingu 

szkół przeprowadzanym przez miesięcznik 
"Perspektywy" oraz zajęła 2 miejsce  

wśród łódzkich liceów. 
W rankingu maturalnym uplasowaliśmy się  

na 16 miejscu.  

Dzięki temu uzyskaliśmy 
tytuł  

„Złotej Szkoły” 



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała,  
że nasi tegoroczni maturzyści uzyskali 

najlepsze wyniki w województwach łódzkim  
i świętokrzyskim  

z obowiązkowo zdawanych na poziomie 
podstawowym przedmiotów:  

 

języka polskiego, 
języka angielskiego 
i matematyki. 

 
 



W zakresie rozszerzonym 
również mamy sukcesy  

klasyfikując się na 
najwyższych miejscach 
wśród łódzkich szkół 
ponadgimnazjalnych 



Z roku na rok rośnie liczba uczniów  
osiągających sukcesy w olimpiadach  
i konkursach przedmiotowych.  
Co roku  do drugiego etapu olimpiad   
z matematyki, fizyki, chemii, lingwistyki, 
języka polskiego, angielskiego i innych 
konkursów kwalifikuje się wiele osób.  
Nasi uczniowie są wyróżniani  i zdobywają 
tytuły w konkursach „Lwiątko”,  
„Pasjonująca fizyka”,  „Matematyka moja 
pasja”, „Alfik matematyczny”,   



Wszyscy nasi absolwenci są studentami uczelni wyższych,  
także zagranicznych. 
Ponad 90% absolwentów  
studiuje na Politechnice  
Łódzkiej, gdzie  
plasują się w czołówce  
studentów.  

Szkoła może się pochwalić 100% zdawalnością 
egzaminów maturalnych 



Ze względu na wypracowaną w tak krótkim czasie 
bardzo dobrą renomę, liczba kandydatów  
ubiegających się o przyjęcie do Liceum stale rośnie  
i od początku istnienia Szkoły jest najwyższa  
w Łodzi  
(w stosunku  
do liczby miejsc 
 oferowanych  
przez placówkę).  



Dzięki funduszom od sponsorów (Dalkia, PKO BP) 
szkoła pozyskała sprzęt komputerowy, a nauczyciele 
matematyki i chemii mieli możliwość wydania 
pomocniczych podręczników przygotowujących  
do konkursów i matury na poziomie rozszerzonym. 



Dzięki środkom z EFS szkoła została doposażona  
w sprzęt komputerowy i multimedialny. Aktualnie 
posiada ponad  
 

70 komputerów 
 2 serwery 
 4 tablice multimedialne 
 6 kserokopiarek  
w każdej sali znajduje się  
projektor multimedialny. 



Od roku szkolnego 2011/2012 nasza szkoła realizuje 
projekty wymiany młodzieży w ramach programu 
Comenius wraz ze szkołami  z Hiszpanii, Niemiec, 
Włoch, Szwecji i Cypru. Nawiązanie współpracy 
z tymi szkołami było możliwe dzięki portalowi 

eTwinning , gdzie już wcześniej uczniowie PLOPŁ 
za pośrednictwem mediów elektronicznych 

kontaktowali się ze swoimi rówieśnikami z innych 
krajów. 



Uczniowie PLOPŁ w Hiszpanii 



Wizyta uczniów 
       PLOPŁ 
    w Szwecji 



Od 2011 r. Szkoła prowadzi 
współpracę z Uniwersytetem  
im. Jarosława Mądrego  
w Nowgorodzie.  



Uczniowie Liceum  uczą się języka rosyjskiego, 
odwiedzają swoich kolegów w Nowgorodzie  
i przyjmują  
ich w Łodzi.  



W ramach spotkań  licealiści poznają kulturę, 
historię, zabytki swoich krajów, a także 
uczestniczą w zajęciach szkolnych, wykładach, 
ćwiczeniach laboratoryjnych i wspólnie się 
bawią. 



Licealiści  - uczniowie PLOPŁ to przyszli  
inżynierowie, ale  też młodzież, która   
chętnie się razem uczy  
i razem wypoczywa. 
 



W naszej szkole dobrze się bawimy  
i nawiązujemy przyjaźnie. 



Możemy pokazać nasze umiejętności  
i talenty. 




