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Położenie szkoły



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. 



Budynek 

szkoły



Nasze liceum 

buduje w uczniach 
wiarę we własne możliwości, odwagę 
do stawiania czoła przeciwnościom
oraz do wytyczania sobie jasnych 

celów.

Jesteśmy nowoczesną szkołą

wspierającą ucznia w jego 
wszechstronnym rozwoju.



W roku szkolnym 2021/2022, szkoła 

dokonuje naboru uczniów do czterech

klas pierwszych dla absolwentów szkół 

podstawowych o kierunkach 

kształcenia:



Klasa 1A

przedmioty rozszerzane:

język polski , wiedza o społeczeństwie,

język angielski

języki obce w tej klasie:

język angielski i drugi do wyboru – niemiecki, rosyjski 

lub hiszpański

z ukierunkowaniem na studia:

humanistyczne, prawnicze, filologiczne, 

geograficzne, polityczne, …



Klasa 1B
przedmioty rozszerzane:

język angielski, język hiszpański,

geografia

języki obce w tej klasie: 

język angielski i język hiszpański 

z ukierunkowaniem na studia:

filologiczne, humanistyczne, 

socjologiczne, dziennikarskie, administracyjne,…



Klasa 1C
przedmioty rozszerzane:

biologia, matematyka oraz

chemia lub fizyka do wyboru

języki obce w tej klasie:

język angielski i drugi do wyboru – niemiecki, rosyjski lub 
hiszpański

z ukierunkowaniem na studia:

medyczne, biotechnologiczne, przyrodnicze, pedagogiczne, 

psychologiczne, politechniczne,…



Klasa 1D
przedmioty rozszerzane:

geografia, matematyka,  język angielski 

języki obce w tej klasie:

język angielski i drugi do wyboru – niemiecki, rosyjski  
lub hiszpański

z ukierunkowaniem na studia: 

ekonomiczne, matematyczne, stosunki gospodarcze, nauki 

geograficzne, politechniczne …



Tradycje szkoły

Z najstarszych tradycji kontynuujemy 

uroczystość ślubowania klas pierwszych 

i ślubowanie absolwentów oraz Święto 

Patronki Szkoły.



W naszej szkole odbywają się wyjazdy 
integracyjne dla klas pierwszych.



Otrzęsiny klas pierwszych



W klasach starszych wyjazdy edukacyjno –

krajoznawcze.



Bierzemy również udział w uroczystościach 
związanych z rocznicą likwidacji obozu dla małoletnich 

przy ulicy Przemysłowej, które są połączone z sesją 
historyczną, która odbywa się 

w naszej szkole.



Uczniowie naszej 

szkoły biorą 

udział 

w konkursach

i olimpiadach 

przedmiotowych.

A także w:

• konkursach 

ortograficznych,

• konkursach 

recytatorskich

• konkursach 

piosenki

• sportowych 

rozgrywkach

międzyszkolnych.



Do tradycji szkoły weszły również konkursy 

i wydarzenia: 

• Bystrzak XXIV LO

• Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus

• Kangur Matematyczny

• Piramida Matematyczna

• Alfik Matematyczny

• Maks Matematyczny

• Sesja Ekologiczna

W XXIV LO działa Szkolne Koło 

Wolontariatu

Bierzemy udział w projekcie edukacyjnym Antydepres-

ARTY Sztuka vs Depresja



W naszej szkole działa Parlament 

Szkoły

Ostatki

Najładniejsze pisanki
Jarmark Świąteczny



Mieliśmy również okazję do 
spotkania z młodzieżą z Izraela



Wydarzenia szkolne

Europejski Dzień Języków Obcych

Szkolny konkurs muzyki 

hiszpańskojęzycznej

Muzeum w liceum



Lekcje przedmiotowe – inaczej!!

Teatr Wielki 

Sąd – lekcja WOS-u

Warsztaty na Wydziale 

Filologicznym UŁ – język polski

MS2



Jesteśmy organizatorami konkursów 

dla szkół podstawowych



A na zakończenie szkoły oczywiście 

bawimy się na Studniówce



Zajęcia wyrównawcze dla klas

I, II i III, oraz dla maturzystów

Z wszystkich przedmiotów maturalnych 

uczniowie mogą uzyskać pomoc na zajęciach 

pozalekcyjnych, prowadzonych przez 

nauczycieli naszej szkoły.

Jak również uzyskać poradę w zakresie 

doradztwo zawodowego.



Dysponujemy biblioteką szkolną



W ramach działalności biblioteki szkolnej odbywają 

się konkursy i projekty:

• Konkurs czytelnictwa

• Projekt „Upoluj swoją książkę”

• Konkurs łacińskie sentencje na temat książek

• Projekt „Literatura i sztuka”

• Wojewódzki Konkurs Literacki i Artystyczny              
„W świecie wartości moralnych”

• Szkolny Konkurs „Historyczni Patroni Roku 2020” 
(zdalnie)



Zapraszamy

A życie to sztuka 

wyboru...


