Pijarskie Liceum Ogólnokształcące
Królowej Pokoju w Łowiczu to:
• 3 nachylenia będące odpowiedzią na oczekiwania Uczniów
NACHYLENIE
POLITECHNICZNO-EKONOMICZNE
Przedmioty
z rozszerzonym
programem
nauczania
matematyka
fizyka lub geografia lub historia
chemia lub WOS
lub j. angielski

NACHYLENIE
MEDYCZNO - PRZYRODNICZE

Języki obce

Przedmioty
uwzględnione
w procesie
rekrutacji

Przedmioty
z rozszerzonym
programem
nauczania

Języki obce

Przedmioty
uwzględnione
w procesie
rekrutacji

j. angielski

język polski,

j. angielski

język polski,

j. niemiecki*

matematyka,

biologia lub
geografia

j. niemiecki*

matematyka,

j. francuski*

fizyka,

j. francuski*

biologia,

j. rosyjski*

geografia

j. rosyjski*

chemia

Obowiązkowe
zajęcia uzupełniające

chemia lub
WOS lub j.
angielski

NACHYLENIE
HUMANISTYCZNO - LINGWISTYCZNE

matematyka
Grafika komputerowa,
wstęp do filozofii

Obowiązkowe
zajęcia uzupełniajace

Anatomia,
wstęp do filozofii

Przedmioty
z rozszerzonym
programem
nauczania

Języki obce

Przedmioty
uwzględnione
w procesie
rekrutacji

język polski

j. angielski

język polski,

historia lub geografia lub biologia

j. niemiecki*

matematyka,

j. francuski*

historia,

WOS lub j. angielski

j. rosyjski*

WOS

Obowiązkowe
zajęcia uzupełniające

Wstęp do filozofii

* liczebność grupy min. 10 osób

• bezpłatne kształcenie na wysokim poziomie:
 1. miejsce w rejonie i 6. w województwie
łódzkim wśród liceów wg rankingu Perspektyw;
 100% zdawalność na maturze;
 znakomite wyniki matur (dane z 2018roku);
Przedmiot i zakres

Miejsce w woj.

PODSTAWOWY
- język polski
- matematyka

3.
3.

ROZSZERZONY
- historia
- matematyka
-fizyka
- WOS
- język angielski
- biologia

2.
3.
4.
5.
8.
8.

63. miejsce w Polsce

 sukcesy uczniów w 12 olimpiadach

Uczniowie którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach przedmiotowych

• nowoczesne metody uczenia pozwalające doświadczyć wiedzy:

Uczniowie samodzielnie wykonują
doświadczenia i przeprowadzają eksperymenty

 współpraca z ośrodkami akademickimi z Łodzi
i Warszawy;
 wykłady, laboratoria w naszej szkole prowadzone przez wykładowców z wyższych uczelni;
 pracownie wyposażone w pomoce naukowe: tor
powietrzny, mieszadło magnetyczne, mikroskopy;
 przęt multimedialny w każdej z klas;
 przęt nagłośnieniowy i sportowy;
 świetnie wyposażona w stroje teatralne garderoba (ok. 400 strojów)

Uczniowie podczas wykładu w Centrum
Atomowym w Świerku

Nasza dewiza to:
analizujemy,
tłumaczymy,
wizualizujemy

Podczas przedstawienia uczniowie wykorzystują profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy

Uczniowie podczas zajęć korzystają
z nowoczesnego sprzętu

• realizacja pasji i zdobywanie nowych umiejętności oraz doświadczeń:
 wycieczki krajowe i zagraniczne;
 wymiana międzynarodowa
w ramach programu Erasmus

 koła przedmiotowe:
 koło teatralne i dziennikarskie;
 zajęcia językowe - tzw. soboty
językowe;
 debaty oksfordzkie;
 zespół muzyczny:
 SKS;

Przedstawienie
z okazji 11 listopada na szkolnej
scenie teatralnej

Uczniowie rozwijają pasje sportowe

Uczniowie podczas wymiany międzynarodowej w Rumunii

• wspaniała atmosfera i wsparcie:
 system stypendiów (od 300 do 1200 zł
dla laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich, za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe);
 bony wycieczkowe (uczniowie otrzyują
dofinansowanie);

 uczniowie zawiązują i zacieśniają więzi między
sobą podczas obozu integracyjnego i wielu szkolnych wydarzeń, np. Święta Szkoły czy Spotkań
Młodzieży Pijarskiej;
 działa samopomoc uczniowska,
np. Bratniaki.

Radość z wyprawy rowerowej
na święto szkoły

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS

