Drogi Gimnazjalisto!
Stoisz przed jedną z najważniejszych w Twoim życiu decyzji. Wybór
szkoły, to wybór bardzo trudny, ponieważ bez względu na to ile folderów
szkół obejrzysz i jakie propozycje przeczytasz, zawsze zdążasz w stronę
nieznanego. Dlatego mamy dla Ciebie kilka wskazówek, które pomogą Ci
odnaleźć się w gąszczu szkolnych ofert.
Po pierwsze: nie daj się zwariować tradycji. Fakt, że Twój dziadek i
tato ukończyli to samo liceum nie znaczy, że musisz być następny. Świat się
zmienia, szkoła też. Coś co było dobre pięćdziesiąt lat temu, wcale nie musi
być dobre dla Ciebie. A z renomą jest jak z etykietką – czasem przyklei się na dłużej niż
powinna.
Po drugie: pamiętaj, że papier przyjmie wszystko. Żaden folder, ulotka czy reklama nie
zastąpi wizyty w szkole podczas dni otwartych, a niekiedy nawet w zwykły dzień. Nie
zapominaj też, że świetnym źródłem informacji o szkole są rówieśnicy z nią związani.
Po trzecie: niech Ci się nie wydaje, że jeżeli do dziś traktowałeś szkołę jak jeden z wielu
ważnych elementów swego życia, to przechodząc do LO staniesz się nagle maszyną do nauki
i wszystko inne odsuniesz na bok. Kiedy ma się 16, 17, 18 lat – też chce się żyć (może nawet
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej), dlatego nie wmawiaj sobie, że udział w „wyścigu
szczurów” bywa pasjonujący.
Po czwarte: – nie zapominaj jednak o wynikach matur. Do LO przychodzisz, żeby
dobrze przygotować się do tego egzaminu. Jeśli szkoła do tej pory była skuteczna i miała tej
skuteczności efekty, możesz być spokojny o kadrę. A uczyć trzeba się wszędzie. Zgodnie z
nową reformą już w trzeciej klasie gimnazjum musisz podjąć decyzję co dalej chcesz robić w
życiu i zdecydować się na przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym, które decydując się
na wybór profilu klasy masz przedstawione w ofercie szkoły. U nas spokojnie po pierwszej
klasie możesz o tym zdecydować. Jesteśmy jedynym liceum, które dostosowuje wybór
przedmiotów do indywidualnym preferencji uczniów w miarę możliwości i warunków szkoły!
Po piąte (i chyba najważniejsze) – wybierając szkołę kieruj się zasadą zdrowego
rozsądku i nie rób krzywdy sam sobie. Pamiętaj, że uczeń ma w szkole obowiązki, ale posiada
też prawa. Miło jest być traktowanym jak pełnoprawny człowiek, oceniany rzetelnie i uczciwe.
Popytaj znajomych, czy te zasady są przestrzegane w ich szkole.
Teraz, kiedy już wiesz na co zwracać baczną uwagę, zapoznaj się z ofertą Liceum
Salezjańskiego.
Jeśli zdecydujesz się nas poznać – zapraszamy serdecznie w dogodnym dla Ciebie terminie na

DNI OTWARTE:

3 marca 2018r., godz. 10.00 – 13.00
26 kwietnia 2018r., godz. 13.00 – 17.00
albo od poniedziałku do piątku w każdym tygodniu.
Nasza pani Jola w sekretariacie – tel. 91- 4834276 - udzieli Ci wszelkich potrzebnych
informacji, a Twoi starsi koledzy opowiedzą o szkole.
Serdecznie zapraszamy – Dyrekcja, Nauczyciele i uczniowie LO

