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Gdzie
jesteśmy?



Historia XXIV LO
w Łodzi 

 

XXIV LO powstało w roku 1957, 

a na siedzibę szkoły wyznaczono
budynek przy ulicy Nowotki 16

(obecnie ulica Pomorska). 

W grudniu 1961 liceum otrzymało
gmach, w którym mieści się

do dzisiaj. 
15 marca 1959 roku szkoła

otrzymała sztandar oraz imię

Marii Skłodowskiej-Curie.

 





Nasze liceum





Nauczyciele



W nowym roku szkolnym
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Zajęcia wyrównawcze



Tradycje szkoły



W naszej szkole odbywają się                                               

dla klas pierwszych. 

 

 

wyjazdy  
 integracyjne



Wyjazdy
edukacyjno – krajoznawcze

 



Bierzemy udział w:



Do tradycji szkoły weszły również
konkursy i wydarzenia
takie jak:



Wolontariat

W ramach wolontariatu w tym roku
odbyła się między innymi: zbiórka
karmy i sprzętu dla zwierząt dla
schroniska „Medor” i przytuliska
„Arkadia”, wykonanie utworów
muzycznych dla „Łódzkiego

Hospicjum dla Dzieci, śpiewanie kolęd
z seniorami z DPS Dom Kombatanta
przy ul. Przyrodniczej 24/26 w Łodzi. 

 
 



Mieliśmy również w ubiegłych
latach okazję do spotkania
z młodzieżą z Izraela.

 



Inne wydarzenia szkolne

Współpraca z Muzeum Dzieci Polskich Ofiar

Totalitaryzmu - organizacja na terenie szkoły

wystawy „Urszula Kaczmarek ofiara niemieckiego

obozu dla dzieci polskich w Łodzi”, warsztatów dla

młodzieży nt. Niemieckiego obozu,

koncentracyjnego dla polskich dzieci przy ulicy

Przemysłowej w Łodzi (1942-1945)”,

Udział w projekcie "Irlandia w szkole", 

British Council, American Corner organizacja zajęć

i udział w prezentacjach, prelekcjach, szkoleniach, 

Europejski Dzień Języków,

Muzeum w liceum.
 



Lekcje przedmiotowe
inaczej!



Jesteśmy organizatorami
konkursów dla szkół

podstawowych
 



Biblioteka
szkolna



W ramach działalności biblioteki
szkolnej odbywają się
konkursy i projekty:



Bardzo znaczącymi i angażującymi uczniów
i nauczycieli przedsięwzięciami były zawsze                                    , w których
uczestniczymy od początku ich powstania oraz akcja „Otwarte Drzwi”
organizowane od 1992 roku. W tym roku Targi odbywają się on-line. 

 

targi edukacyjne



A na zakończenie szkoły oczywiście bawimy się na 

Studniówce.



Zapraszamy MY
uczniowie XXIV LO



I MY nauczyciele



Bo życie to sztuka wyboru...




