
 

DODATKOWO OFERUJEMY 

MŁODZIEŻY: 

 zajęcia wspomagające 

przygotowania do matury 

i udziału w olimpiadach 

i konkursach, np.: z matematyki, 

biologii, chemii, fizyki, geografii, 

języka polskiego, historii sztuki; 

 zajęcia z astronomii w szkolnym 

planetarium; 

 wyjazdy do teatrów; 

 zajęcia sportowo-rekreacyjne  

i obozy sportowe; 

 wyjazdy zagraniczne, m. in. 

do Wielkiej Brytanii, Niemiec, 

Austrii, Francji. 

 

 

PONADTO SZKOŁA: 

 uzyskuje najwyższe wyniki 

maturalne na terenie Piotrkowa 

Trybunalskiego; 

 przygotowuje uczniów do udziału 

w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych; 

 uzyskuje od wielu lat Złotą Tarczę 

w rankingu najlepszych szkół 

w Polsce; 

 
 

 

  

 
   

  
 

 

  

II  LLIICCEEUUMM  

OOGGÓÓLLNNOOKKSSZZTTAAŁŁCCĄĄCCEE  
  

IIMM..  BBOOLLEESSŁŁAAWWAA  CCHHRROOBBRREEGGOO 

 
w Piotrkowie Trybunalskim 

 
 

AL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 6 

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

(44) 732-69-90 

 

 e-mail 

liceum1@liceum1.piotrkow.pl 
http://www.chrobry1lo.pl 

http://www.liceum1lo.piotrkow.pl 

 

 

 

 

DZIEŃ 

 „OTWARTYCH DRZWI” 

25 KWIETNIA 2020 r. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

WW  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22002200//22002211  

pprrooppoonnuujjeemmyy  mmłłooddzziieeżżyy  

nnaassttęęppuujjąąccee  kkllaassyy::  

 

1A - matematyczno-fizyczna 
przedmioty z rozszerzonym programem: 

matematyka, język angielski, fizyka;  

 

1B - matematyczno-geograficzna/ 

informatyczna 
przedmioty z rozszerzonym programem: 

matematyka, język angielski, geografia  

lub informatyka 

 

1C - humanistyczna 

przedmioty z rozszerzonym programem: 

język polski, historia, język angielski; w klasie 

czwartej dodatkowe zajęcia z wiedzy  

o społeczeństwie; 

 

1D, 1E – biologiczno-chemiczna  
przedmioty z rozszerzonym programem: 

biologia, chemia, matematyka lub język 

angielski; 

 

 

 

 
Oferta języków obcych: 

język angielski, język francuski,  

język niemiecki. 

 

 

 

 

 

 

RREEKKRRUUTTAACCJJAA  
 

11 maja - 23 czerwca 2020 r. 

(do godz. 15) 
logowanie się w systemie, 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły 

26 - 30 czerwca 2020 r.  

(do godz. 15) 
uzupełnienie wniosku o kopię 

świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty 

13 lipca 2020 r. 
publikacja listy zakwalifikowanych do 

przyjęcia 

13 – 20 lipca 2020 r.  

(do godz. 12) 
przyjmowanie oryginału  świadectwa, 

stanowiącego potwierdzenie woli 

podjęcia nauki w I LO 

21 lipca 2020 r. 
publikacja listy przyjętych 

 

Przedmioty uwzględnione w procesie 

rekrutacji: 

1A – język polski, język angielski, 

matematyka, fizyka; 

1B – język polski, język angielski, 

matematyka, geografia; 

1C – język polski, język angielski,  

matematyka, historia; 

1D, 1E – język polski, język angielski,  

biologia, chemia; 

 

Punktacja za oceny:   

  Ocena Punkty 

celująca 18 

bardzo dobra 17 

dobra 14 

dostateczna 8 

dopuszczająca 2 


