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O szkole… 

III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim 

jest szkołą o ponad 65 letniej tracycji. Niezmienny od lat, wysoki poziom nauczania  

i przyjazna, rodzinna atmosfera powodują, że staliśmy się szkołą całych pokoleń. 

III LO dumne ze swojego Patrona aktywnie działa w Europejskiej Rodzinie Szkół 

imienia Juliusza Słowackiego. W murach naszego Liceum tradycja miesza się  

z nowoczesnością. Pochwalić możemy się wieloma pracowniami przedmiotowymi,  

w tym doskonale wyposażoną pracownią informatyczną oraz wspaniałymi 

ekopracowniami, w których młodzież uczy się biologii oraz geografii. Na terenie szkoły 

działa również sieć wifi. 

Młodzież z powodzeniem może rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć 

pozalekcyjnych. Ich bogata oferta zawsze dobierana jest z uwzględnieniem propozycji 

uczniów. Samorząd Uczniowski, SK PTSM, SK PCK, wolontariat, koło szachowe, 

zajęcia sportowe, szkolny radiowęzeł, teatr szkolny SPEKTATOR 2, to tylko część 

możliwości. 

Wysoko wykwalifikowana kadra III LO gwarantuje znakomite wyniki na egzaminie 

maturalnym oraz daje przepustkę na studia na najlepszych państwowych uczelniach. 

Oferujemy wykształcenie na wysokim poziomie w powiązaniu z dużą ilością imprez 

o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. 

Uczniowie III Liceum odnoszą sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych  

i zawodach sportowych. 

Od lat zdobywamy wysokie lokaty w Rankingu Szkół Średnich PERSPEKTYWY, 

otrzymując SREBRNĄ TARCZĘ, przyznawaną najlepszym szkołom w kraju. 

Osiągnięcia naszych uczniów w olimpiadach społeczno - prawnych, "zaowocowały" 

zajęciem wysokiego miejsca w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich 

Szkół Praworządności RP 2021 roku. Szkoła uzyskała status SREBRNEJ 

EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r., jako placówka w której 

edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i historyczna stoi 

na wysokim poziomie. 

Naszą prawdziwą dumą jest „Ogród Juliusza”, stworzony dużym nakładem sił  

i środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  

 

Unikatowe rośliny, fontanna, wizualizacje zwierząt, stacja meteorologiczna, pergole, 

ławeczki, składają się na fantastyczny klimat do nauki i odpoczynku. 

Nasze atuty doceniają kandydaci w procesie rekrutacji. Od lat cieszymy  

się popularnością w Piotrkowie Trybunalskim i Powiecie Piotrkowskim. 
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W III Liceum… 

 doskonale zdasz maturę, 

 przygotujesz się do wymarzonych studiów, 

 rozwiniesz swoje zainteresowania, 

 będziesz uczył się w dobrych, nowoczesnych warunkach,  

w doskonałej lokalizacji, 

 znajdziesz swoje miejsce, poznasz przyjaciół, 

 poczujesz atmosferę bezpieczeństwa, otwartości i szacunku. 



Oferta edukacyjna 2021/2022 

Klasa 1a – humanistyczna 

Przedmioty rozszerzone 

 język polski historia język angielski 

Języki obce: 

Język angielski, język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: 

Język polski i matematyka oraz historia i język obcy 

Klasa 1b – politechniczna 

Przedmioty rozszerzone 

 matematyka fizyka język angielski 

Języki obce: 

Język angielski, język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: 

Język polski i matematyka oraz fizyka i język obcy 

Klasa 1c – politechniczna z informatyką 

Przedmioty rozszerzone 

 matematyka fizyka informatyka 

Języki obce: 

Język angielski, język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: 

Język polski i matematyka oraz fizyka i język obcy 

Klasa 1d – ekonomiczna 

Przedmioty rozszerzone 

 matematyka geografia język angielski 

Języki obce: 

Język angielski, język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: 

Język polski i matematyka oraz geografia i język obcy 

Klasa 1e – medyczna 

Przedmioty rozszerzone 

 biologia chemia j. angielski/matematyka 

Języki obce: 

Język angielski, język niemiecki/język rosyjski 

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: 

Język polski i matematyka oraz biologia i chemia 

 


