LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Drodzy Rodzice Gimnazjalistów
Państwa Dziecko – uczeń trzeciej klasy gimnazjum - już niedługo
podejmie życiową decyzję – w której szkole ma kontynuować naukę.
Zapewne zapoznaliście się już z ofertą szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych. Pragniemy
przedstawić Wam ofertę naszego Liceum Ogólnokształcącego, w którym -obok dobrego przygotowania
do zdania egzaminów maturalnych - stawiamy na rozwój zainteresowań i pasji . Być może nasze
sugestie pomogą Wam w dokonaniu wyboru:

Dlaczego akurat Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego?

Ponieważ stawiamy na EDUKACJĘ i WYCHOWANIE:
EDUKACJĘ, bo żyjemy w wieku rozumu:
 Zapewniamy naukę w zespołach klasowych mniejszych niż w szkołach publicznych, dlatego
żaden uczeń nie pozostaje anonimowy, czyli nie marnujemy talentów.
 Wymagamy, ale też pomagamy w rozwiązywaniu problemów natury naukowej na
konsultacjach.
 Aby dobrze przygotować naszych podopiecznych do egzaminu maturalnego już w drugiej klasie
organizujemy próbna maturę z przedmiotów wstępnie wybranych przez uczniów, a w trzeciej próby takie odbywają się systematycznie od października,
 Liczba dodatkowych godzin ujętych w rozszerzonym ramowym planie nauczania gwarantuje
przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, a to zapewnia
wstęp na wymarzone studia.
 Jesteśmy chyba jedynym liceum, w którym uczeń może spokojnie po pierwszej klasie
dopiero decydować się na wybór przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie
rozszerzonym i mieć zapewnioną opiekę dydaktyczną i wsparcie nauczyciela.
 Wyprzedziliśmy reformę - u nas już od dawna uczniowie od drugiej klasy mają możliwość – w
ramach kół przedmiotowych i fakultetów uczniowie mają prawo przygotowywać się do
egzaminów na poziomie rozszerzonym z różnych przedmiotów.
 W tym roku już po raz siódmy absolwenci naszego LO przystąpią do egzaminu maturalnego.
Z wielką satysfakcją możemy Państwa poinformować, że w ciągu tych lat tylko dwóch uczniów
nie zdało egzaminu .
 Z młodzieżą pracują nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych, nauczyciele
dyplomowani, egzaminatorzy Nowej Matury, doradcy metodyczni, pracownicy wyższych uczelni
– wszyscy przychylni inicjatywom młodzieży, wspierający pomysły i dążenia uczniów,
.





WYCHOWANIE, bo to sprawa serca:
Każdy uczeń otoczony jest troskliwą opieką pedagogiczną i wychowawczą.
Oprócz nauki organizujemy szereg wyjazdów – w tym corocznie do Londynu, różnych krajów
w
ramach
realizacji
polskoniemieckofrancuskiego
projektu
„Europaisches Jugendprojekt Freihung – Oberpfalz– PRACA DLA POKOJU”, wieczorne
wyjścia do teatru, filharmonii, opery, zimowe obozy narciarskie, sobotnie rajdy rowerowe i wiele
innych, na których młodzież ma szanse nabyć różne umiejętności i poznać piękno kultury
i otaczającego świata.
Dotychczasowi absolwenci studiują z powodzeniem na wybranych przez siebie kierunkach,
a przede wszystkim wyrośli na wspaniałych wartościowych ludzi. To właśnie nasi absolwenci są
najlepszym przykładem jak wiele może dać młodemu człowiekowi w tym najważniejszym
okresie dobra szkoła – zarówno w rozwoju intelektualnym, fizycznym i duchowym.






Przez cały okres nauki stawiamy na wolontariat. Nasi uczniowie są obecni w Domu Pomocy
Społecznej, Hospicjum, Iskierce, świetlicach środowiskowych, Toz-ie. Biorą czynny udział
w kwestach organizowanych przez Caritas, Hospicjum – Pola Nadziei oraz Szlachetnej Paczce,
otaczają stałą opieką podopiecznych MOPRu.
Liceum wielokrotnie uzyskało certyfikat „Bezpiecznej szkoły”.
Każdy uczeń otoczony jest troskliwą opieką pedagogiczną i wychowawczą,

Dla uczniów ze średnią powyżej 4.5 czesne jest obniżone o 100 zł., a dla uczniów kontynuujących
naukę w naszym liceum czesne obniżone jest o 50 zł.
Warto nam zaufać, bo jesteśmy szkołą młodą i prężną. Nie odcinamy kuponów od
wielopokoleniowej tradycji, dlatego stanowimy grono otwarte na współpracę i sugestie„
a jednocześnie wiemy jakimi metodami i co chcemy osiągnąć. Wychowawczo – wspieramy
osobowość młodego człowieka, jednak mamy mądre zasady, akceptowane przez młodzież.
Skutecznie uczymy, dyskretnie wychowujemy - i jest z nami Bosko!
Z wyrazami szacunku
Ks. Dyrektor Szkoły

