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KIM JESTEŚMY?
Liceum Ogólnokształcące w Zelowie                                            

to szkoła z 63-letnią tradycją,                                              

dynamiczna placówka z potencjałem.

Kadrę pedagogiczną stanowią wysoko 

wykwalifikowani nauczyciele, którzy 

wiedzą i doświadczeniem służą swoim 

uczniom, realizują ciekawe projekty 

edukacyjne oraz wychodzą z wieloma 

inicjatywami naprzeciw potrzebom 

lokalnego środowiska.



Dysponujemy 

nowoczesnymi                                                                              

pracowniami                                      

i klasopracowniami.



Dzięki dofinansowaniu 

z WFOŚiGW w Łodzi powstaje 

nowoczesna ekopracownia

do edukacji 

ekologicznej i biologicznej.



W SZKOLE 

ZNAJDUJĄ SIĘ:

multimedialna biblioteka,

punkt wydawania 

posiłków,

gabinet medycyny 

szkolnej,



 aula i sala gimnastyczna,

 obserwatorium astronomiczne.



W szkole funkcjonuje                                                                               

rozgłośnia radiowa oraz pokój nauki.



OTOCZENIE SZKOŁY

To bezpieczny,                                                                                                           

estetycznie 

zagospodarowany                                                

teren                                                                               

oraz boiska 

sportowe



LICZNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

To nagrody w konkursach, 

olimpiadach, zawodach



STYPENDIA
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów,

 Stypendium prof. K. Matyjaszewskiego,

 Stypendium im. Jarosława Dziurdzi,

 Stypendium za wysokie wyniki w nauce                                                 

i osiągnięcia sportowe.

 `



A PO LEKCJACH

 zajęcia dodatkowe,

 Szkolny Klub Wolontariatu,

 Szkolna grupa Amnesty

International,

 Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy,

 Samorząd Uczniowski.



WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, AKCJE

Maraton Pisania Listów
Odbywa się w naszej szkole co roku około 10 grudnia, 

kiedy świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.



WOŚP

Uczniowie naszej szkoły od lat dzielnie wspierają WOŚP. 

Pierwszy sztab powołano w roku 2000.



OBSERWACJE NIEBA

W naszym obserwatorium odbywają się 

spotkania miłośników astronomii.



Zelowski Szus O Czółenko
Jedną z największych 

imprez sportowych na 

terenie naszej szkoły 

są ogólnopolskie biegi.



Memoriały



Akademie 
Nasi uczniowie 
świetnie realizują 
się jako aktorzy                  
na akademiach oraz 
różnych ważnych 
uroczystościach.

Dzień Edukacji Narodowej

Jasełka

Święto Szkoły

Orszak Trzech Króli

Jarmark Świąteczny



LEKCJE NIE TYLKO PROWADZONE 

PRZEZ NAUCZYCIELI
Lekcje  w naszej szkole często są urozmaicone 
poprzez spotkania z  ciekawymi ludźmi, 
wyjazdy do ciekawych miejsc, instytucji , 
szkół wyższych.

Na Uniwersytecie 

Łódzkim

Z Policją

Z pracownikami IPN
Z Posłem Grzegorzem Lorkiem



PROJEKT ERASMUS
Projekt realizowany był do 31 grudnia 2019r. 

Zaprzyjaźniliśmy się ze szkołami z Niemiec, Holandii i Czech.



WSPANIAŁE CHWILE
Naszą codzienną szkolną rzeczywistość urozmaicają 

Dzień Chłopaka

Dzień Kobiet

Dzień Uśmiechu





NASZE WYCIECZKI

Berlin



Kraków



BIAŁA SZKOŁA

Białka 

Tatrzańska

Zimą chętnie 

jeździmy  na narty



ZIELONA SZKOŁA

Wiosną uwielbiamy 
jeździć na wycieczki 
po całej Polsce.

Nad morze



Na terenie szkoły również potrafimy 

ciekawie spędzać czas wolny, 

integrować się , nawiązywać trwałe 

przyjaźnie.



STO DNI PRZED MATURĄ

Jak tradycja nakazuje, co roku sto dni przed 

maturą nasza młodzież zaszczyca pięknym 

Polonezem, a po nim wspaniałym pierwszym 

prawdziwym w swoim życiu balem.



MATURA

Po przyjemnościach przychodzi czas na 

obowiązki. W maju, gdy zakwitną kasztany, 

zaczynają się egzaminy maturalne. Młodzież 

zdaje pięć obowiązkowych egzaminów:                                               

trzy pisemne: z języka polskiego,              

matematyki i języka obcego oraz                      

dwa ustne – z języka polskiego i języka obcego.                                                     

Oprócz tego każdy maturzysta wybiera    

przedmioty rozszerzone.



Nasze liceum utrzymuje 

wysoki poziom edukacji. 

Uzyskane wyniki dały nam 

BRĄZOWĄ TARCZĘ 

w rankingu Perspektyw 2020. 

Ranking ten obejmuje 1000 

najlepszych szkół w Polsce 

i bierze pod uwagę wyniki 

matury z przedmiotów 

obowiązkowych, dodatkowych 

oraz wyniki  w olimpiadach. 

To wyróżnienie jest 

potwierdzeniem wysokiej 

jakości pracy szkoły.



ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO
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WYNIKI MATUR 2019
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PROPONOWANA OFERTA EDUKACYJNA 

2020/2021

Klasa humanistyczno – językowa przedmioty 

rozszerzone: język polski, język angielski, historia lub 

geografia.

Klasa medyczna przedmioty rozszerzone: biologia, 

matematyka chemia lub język angielski.

Klasa politechniczno – informatyczna przedmioty 

rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka lub język 

angielski.



CO PO UKOŃCZENIU LICEUM?

Klasa A humanistyczno – językowa

Wybór tej klasy umożliwia podjęcie studiów                      
na następujących kierunkach:

 prawo, politologia, historia, polityka społeczna, 
administracja, socjologia, filozofia, teologia, 
pedagogika, psychologia, socjologia;

 bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo 
narodowe;

 filologie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
stosunki międzynarodowe, zarządzanie i marketing;

 turystyka, geografia.



CO PO UKOŃCZENIU LICEUM?

Klasa B medyczna

Wybór tej klasy umożliwia podjęcie studiów                      
na następujących kierunkach:

 medycyna, weterynaria, farmacja, psychologia, 
analityka medyczna, ratownictwo, pielęgniarstwo, 
fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia;

 Chemia, technologia chemiczna, technologia 
żywności, chemia kosmetyczna, chemia żywności, 
analityka chemiczna;

 Ochrona środowiska, biologia, biochemia, 
biotechnologia, leśnictwo.



CO PO UKOŃCZENIU LICEUM?

Klasa C politechniczno – informatyczna

Wybór tej klasy umożliwia podjęcie studiów na 

następujących kierunkach:

 ekonomia, matematyka, logistyka, finanse                            

i rachunkowość, bankowość, zarządzanie i marketing;

 informatyka, fizyka, mechatronika, energetyka, 

elektronika i komunikacja, automatyka i robotyka;

 architektura i urbanistyka, budownictwo, gospodarka 

przestrzenna;

 geodezja, geologia, górnictwo.



ZAPRASZAMY


