


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
prof. dr hab. inż. Jan Krysiński.



Liceum umieszczone zostało w budynku Instytutu
Architektury i Urbanistyki PŁ nr B6 przy Al. Politechniki 6A
na trzecim piętrze.

Dawna siedziba szkoły

Ze względu na konieczność
organizowania zajęć dla rosnącej
liczby klas w 2009 roku szkole
wydzierżawiono również drugie
piętro ww. budynku, ale nadal
brakowało nam miejsca…



Po wielu miesiącach 
ciężkiej pracy… 



…osiągnęliśmy sukces.



W marcu 2015 roku siedziba szkoły
została przeniesiona do świeżo
wyremontowanego budynku przy
ul. Różyckiego 5.



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,
biologia, informatyka) 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.



W Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2019 szkoła
znajduje się na 5. miejscu w Polsce.



Ranking STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
został oparty na trzech kryteriach: wynikach matury na poziomie
rozszerzonym z przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki
z astronomią, chemii i informatyki, wynikach matury obowiązkowej
z matematyki oraz sukcesach szkół w olimpiadach
przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających
swoim profilem zakresowi STEM.



Aktualnie szkoła znajduje się na 15. miejscu
w ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących
przeprowadzanym przez miesięcznik Perspektywy,
na 10. miejscu w ogólnopolskim rankingu maturalnym,
na 26. miejscu w ogólnopolskim rankingu olimpijskim oraz
zajmuje 1. miejsce w Łodzi i w województwie łódzkim.



Z roku na rok rośnie liczba uczniów osiągających sukcesy w
olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

W roku szkolnym 2020-2021 możemy pochwalić się laureatami i
finalistami następujących olimpiad:
Ø Olimpiada Fizyczna
Ø Olimpiada Chemiczna
Ø Olimpiada Matematyczna
Ø Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
Ø Olimpiada Statystyczna
Ø Olimpiada Astronomiczna
Ø Olimpiada Przedsiębiorczości
Ø Olimpiada Języka Angielskiego z Elementami technicznymi

"LangTech”
Ø Olimpiada Jęz. Francuskiego



Szkoła może się pochwalić 100% zdawalnością egzaminów
maturalnych, przy czym ich wyniki na poziomie rozszerzonym
są więcej niż zadowalające.

W latach 2011 – 2019 uczniowie uzyskiwali najwyższy wynik
w województwie łódzkim z matury z matematyki, języka
polskiego i języka angielskiego oraz najwyższe wyniki z matur
na poziomie rozszerzonym.



Wszyscy nasi absolwenci są studentami uczelni
wyższych, także zagranicznych. Bardzo wielu naszych
absolwentów studiuje na Politechnice Łódzkiej, gdzie
plasują się w czołówce studentów.



Ze względu na wypracowaną przez szkołę świetną
reputację, 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.



W latach 2008 – 2012 w szkole realizowane były dwa projekty edukacyjne
finansowane ze środków unijnych na łączną kwotę przekraczającą dwa
miliony trzysta tysięcy złotych.

Projekt Politechniki Łódzkiej 
„Szkoła równych szans - program rozwojowy PLOPŁ”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Politechniki Łódzkiej 
„Program rozwojowy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013



Dzięki projektom udało się przeprowadzić dodatkowo ponad
6,5 tysiąca godzin zajęć z:
v matematyki,
v fizyki,
v chemii,
v informatyki,
v języka angielskiego,
v języka polskiego z elementami WOK, WOS i historii.
W ramach realizowanych projektów prowadzono zajęcia w Szkolnym
Ośrodku Kariery – łącznie 640 godzin zajęć w zakresie poradnictwa
edukacyjno-zawodowego .



Dzięki środkom z EFS szkoła została doposażona w sprzęt
komputerowy i multimedialny. Aktualnie posiada ponad:
v 70 komputerów,
v 2 serwery,
v 4 tablice multimedialne,
v 6 kserokopiarek,
a w każdej sali znajduje się projektor multimedialny.



W całym budynku można korzystać z bezprzewodowego Internetu.



W naszej szkole funkcjonuje system kontroli dostępu. Każdy
uczeń posiada własną kartę, która połączona jest
z systemem umożliwiającym wyjście ze szkoły tylko
po zakończeniu zajęć lekcyjnych bądź za zgodą i wiedzą
wychowawcy klasy.



W szkole obowiązuje układ dzwonków odpowiadający
godzinom zajęć na Politechnice. Oznacza to, że lekcje
zaczynają się o zawsze 15 minut po pełnej godzinie i trwają
45 min, tj. do pełnej godziny. W przypadku gdy ostatnie
2 godziny w danym dniu to ten sam przedmiot, dopuszcza się
przeprowadzanie lekcji w blokach, tj. 90 min bez przerwy.

1. 08:15 – 09:00
2. 09:15 – 10:00
…
7. 14:15 – 15:00
8. 15:15 – 16:00



W szkole obowiązuje strój jednolity. Na co dzień jest to
marynarka zakładana na strój codzienny. W przypadku
uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, tj.:

dla chłopców:
v marynarka
v spodnie galowe
v biała koszula
v krawat
v buty galowe

dla dziewczyn:
v marynarka
v czarna spódnica za 

kolana
v biała koszula
v apaszka



Dziękujemy 
za uwagę

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej

KONIEC


