Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie

Szanowni Rodzice! Drodzy Gimnazjaliści!
Przed Wami podjęcie ważnej
życiowej
decyzji,
wybór
szkoły
ponadgimnazjalnej, będącej gwarancją
zdobycia wykształcenia, dobrej pracy
i osiągnięcia sukcesu zawodowego.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Wolsztynie.

Drodzy Rodzice!
Jeśli Państwa dziecko marzy o studiach, najodpowiedniejszym wyborem
będzie nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie. To prestiżowa szkoła o
bogatych tradycjach, co roku figurująca w gronie najlepszych polskich liceów,
mogąca pochwalić się skutecznością w przygotowaniu do matury. Zdawalność co
roku sięga niemal 100%. To placówka bezpieczna, z dobrymi warunkami
lokalowymi, otwarta na potrzeby uczniów, zapewniająca swoim wychowankom
wszechstronny rozwój. Proponujemy naszym uczniom ciekawe zajęcia
uzupełniające, realizowane w większości we współpracy z zaprzyjaźnionymi
instytucjami: Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Ekonomicznym
w Poznaniu, Wojewódzką Komendą Policji, Wojskową Komendą Uzupełnień.
Tu, gdzie tradycja miesza się z nowoczesnością, nauka z przyjemnością,
można oczekiwać atmosfery sprzyjającej własnemu rozwojowi. Nasza Szkoła uczy
młodych świadomego i odpowiedzialnego wytyczania ambitnych celów. Jest
wierna zasadom podmiotowego traktowania Ucznia i współpracy z Rodzicami.

Chcesz zyskać dobre wykształcenie w klimacie życzliwości, akceptacji?
Chcesz decydować o własnej ścieżce kształcenia? Szukasz szkoły, która proponuje
szeroką gamę kierunków kształcenia? Tylko Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie
proponuje oprócz klasycznych - nietypowe profile: politechniczny, dziennikarski,
artystyczny, bezpieczeństwo publiczne, promocji zdrowia i psychologicznopedagogiczny. Ofertę dydaktyczną wzbogacamy dodatkowymi zajęciami m.in.
z technik samoobrony, komputerowego wspomagania projektowania, warsztatami
dziennikarskimi lub artystycznymi, wycieczkami dydaktycznymi i „zielonymi
szkołami”.
Stwarzamy możliwość efektywnej nauki języków obcych. Do wyboru jest
pięć języków: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski. Spośród nich uczeń
wybiera dwa. Zajęcia językowe odbywają się w grupach dostosowanych do poziomu
zaawansowania uczniów. Wyjazdy zagraniczne i wymiany międzynarodowe
w ramach programu Comenius pozwalają na szlifowanie znajomości języków obcych,
poznanie kultury Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Turcji, Portugalii i Rumunii
i zawiązanie przyjaźni z rówieśnikami z zagranicy.
Gwarantujemy moc atrakcji: koła naukowe, ciekawe przedmioty
dodatkowe, prężnie działające: Rada Samorządu Szkolnego, Szkolny Klub
Przyrodników, drużyna harcerska, wolontariat, w ramach którego uczniowie
współpracują z fundacjami na rzecz potrzebujących i organizują akcje charytatywne.
Tradycją szkoły są imprezy kulturalne, sportowe, spotkania z ludźmi nauki i kultury,
debaty tematyczne, zajęcia projektowe.
Zapraszamy Osobowości Twórcze, Ambitne, Poszukujące,
te z Charakterem i te z Wrażliwością.
To Ty decydujesz, czy Twoja kariera będzie płynąć wartką rzeką, czy swoje wykształcenie
zatrzymasz jak wodę w stawie!!!
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Drogi Gimnazjalisto!

