
Katolickie
Liceum Ogólnokształcące

OO. Bernardynów
ul. o. Anastazego Pankiewicza 15

w Łodzi
(dawna Sporna, vis a vis szpitala dziecięcego)

www.pankiewicz.edu.pl www.facebook.com/pankiewicz.szkola

Jako szkoła niepubliczna nie jesteśmy objęci rekrutacją elektroniczną.
Zapraszamy na spotkania umawiane indywidualnie oraz na spotkania dla
kandydatów do naszej szkoły w ramach organizowanych dni otwartych drzwi.

Spotkajmy się!



POZNAJMY SIĘ
Nasze liceum działa od 1995 r. jako katolicka placówka
niepubliczna prowadzona przez OO. Bernardynów.
Istniejąca już ponad 80 lat szkoła (założona w 1937 r.)
mieści się w budynku przy ulicy Pankiewicza 15.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Uczymy skutecznie i z indywidualnym podejściem
do każdego. Jesteśmy szkołą kameralną.
Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele posiadający
uprawnienia egzaminatorów maturalnych.

JAK PROWADZIMY NAUKĘ?

- wybrany język obcy na poziomie rozszerzonym
(j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski,
j. hiszpański);

- fakultety wstępne w drugim półroczu I klasy;
możliwość wyboru ścieżek edukacyjnych i pracy
w małych grupach zamiast profilowania klas

- prowadzimy lekcje terenowe i laboratoryjne
(współpracujemy z UŁ, PŁ czy UM w Łodzi);

CHWALIMY SIĘ JAKOŚCIĄ
Nasza szkoła ma wysoki współczynnik Edukacyjnej
Wartości Dodanej (od roku 2014 konsekwentnie
jesteśmy trzecią szkołą niesamorządową w Łodzi
po LO UŁ i LO PŁ)*
*dane opracowane przez „Dziennik Łódzki”;



A CO OPRÓCZ LEKCJI?

wyjątkowe
towarzystwo i atmosfera

olimpiady, konkursy i zawody
regionalne i ogólnopolskie

efektywna współpraca
z instytucjami partnerskimi

akcje społeczne, kwesty,
zbiórki rzeczowe i wolontariat

wycieczki,
pielgrzymki,

obozy zimowe i letnie

imprezy i wydarzenia
szkolne



ABSOLWENCI WSPOMINAJĄ...
Polecam tę szkołę ze względu na jej wyjątkową kadrę pedagogiczną, która będzie Twoim partnerem
w drodze do matury, a indywidualny program nauki do wybranych przedmiotów sprawi, że matura
nie powinna Ci sprawić problemu. Poza tym - nie obawiaj się stereotypów - w szkole będziesz sobą
i rozwiniesz swoją osobowość (...) w bezpiecznym miejscu, gdzie nie będziesz czuć się numerkiem
z dziennika, ale współtwórcą swojej przyszłości razem z osobami, którym na Tobie zależy.

Poznajmy się!
Jeśli nie możesz do nas dotrzeć, napisz lub zadzwoń!

szkola.bernardyni@wp.pl +48 42 656 11 24

www.pankiewicz.edu.pl www.facebook.com/pankiewicz.szkola


