
 

 

 

Działania innowacyjne XXXI LO: 

 Dla uczniów klas pierwszych organizujemy  

obóz integracyjny 

 Dla uczniów klas pierwszych organizujemy 

Koła Naukowe z przedmiotów 

kierunkowych 

 Organizujemy wymiany z zaprzyjaźnionymi 

szkołami we Francji, Belgii i Hiszpanii. 

 Koło brydżowe i szachowe 

 SKS (rejsy po Morzu Śródziemnym, 

wyjazdy na narty) 

Oferta edukacyjna 2020/2021 

Klasa 

Przedmioty 

z rozszerzonym 

programem 

nauczania 

Przedmioty uwzględnione 

w procesie rekrutacji 

Drugi język 

obcy do 

wyboru 

1 Ai 

matematyka, 

fizyka, 

informatyka 

język polski, matematyka, 

fizyka, język obcy, 

niemiecki 

lub 

hiszpański 

1 Aa 

matematyka, 

fizyka, 

język angielski 

język polski, matematyka, 

fizyka, język angielski 

niemiecki 

lub 

francuski 

1 B 

biologia, 

chemia, 

matematyka 

język polski, matematyka, 

biologia, chemia 
niemiecki 

lub 

francuski 

lub 

hiszpański 

1 C 

matematyka, 

geografia, 

język angielski, 

język polski, matematyka,  

geografia, język angielski 

1 D 

język polski, 

historia, 

geografia 

język polski, matematyka, 

historia, geografia 

Pierwszym językiem obcym jest język angielski nauczany w grupach na dwóch poziomach. 

Klasa 1Aa i C realizuje rozszerzony program języka angielskiego. Nauka odbywa się 

w dwóch grupach o różnym poziomie zaawansowania. 

We wszystkich klasach język niemiecki nauczany jest w grupach międzyoddziałowych  

na dwóch poziomach– od podstaw i kontynuacja. 

W klasach 1 Ai  oraz 1 Aa język hiszpański i francuski jest nauczany od podstaw.  

W klasach 1 B, C i D drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyoddziałowych na 

dwóch poziomach– od podstaw i kontynuacja. 

Więcej informacji o klasach znajdziesz na www.lo31.pl 

 

Progi punktowe do klas w rekrutacji lat poprzednich na stronie 

www.lo31.pl w zakładce Rekrutacja/Progi punktowe  

Szkoła posiada certyfikaty: 

 Super Szkoła 

 Szkoła przyjazna samorządności 

 Bezpieczna Szkoła 

 Szkoła przyjazna uczniom 

 Klub przodujących szkół 
 

Szkoła objęta jest patronatem: 

 Politechniki Łódzkiej 

 Uniwersytetu Łódzkiego 

 Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 

w Łodzi 

 PŁ Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 

i Automatyki 

 UŁ Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 

 UŁ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 Politechnika Warszawska 

 Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych 
 

Współpracujemy z instytucjami 

 naukowymi i artystycznymi: 

Nasi absolwenci podejmują studia  

na najlepszych uczelniach w kraju i  za granicą.  

 

W 2017 budynek szkoły przeszedł termomodernizację.  

Uczniowie uczą się w dobrze wyposażonych pracowniach,  

W szkole działa barek, gdzie można zjeść obiad.  

http://www.lo31.pl/

