OFERTA DLA NOWYCH KANDYDATÓW NA ROK 2022/2023

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
NR 1
im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim

Nasza misja
STWARZANIE WARUNKÓW DO KREATYWNEGO
MYŚLENIA I DOSTRZEGANIA POTENCJAŁU
Kilka słów o nas:
Współpracujemy z różnymi instytucjami i uczelniami wyższymi
Jesteśmy szkołą patronacką GUM-edu, korzystamy z zajęć na
Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim i nie tylko;
Nasi uczniowie uczestniczą i odnoszą sukcesy w różnych
konkursach tematycznych i przedmiotowych;
Organizujemy wycieczki zagraniczne;
Bierzemy udział w wymianach międzynarodowych;
Prowadzimy telewizję "zieLOna TV" i kanał na YouTube;
Przygotowujemy imprezy sportowe, środowiskowe i nie tylko;

Co nas
wyróznia?
Wysoka zdawalność matur
Wykwalifikowana
i zaangażowana kadra
pedagogiczna
Aktywny udział w krajowych
i międzynarodowych
projektach
Doskonalenie języków poprzez
konwersacje z uczniami ze
szkół zagranicznych
Nowocześnie wyposażone
klasopracownie
Profesjonalna pomoc
psychologiczno-pedagogiczna
Ciekawa oferta zajęć
pozalekcyjnych
Doskonała lokalizacja
(blisko przystanków
autobusowych i dworca)
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Dlaczego akurat my?
UCZYMY JUŻ 70 LAT
Edukacja i wychowanie to nasza pasja. Kadra pedagogiczna Liceum
Ogólnokształcącego Nr 1 nieustannie doskonali swój warsztat i
aktywnie uczestniczy w rozmaitych szkoleniach.
Zależy nam na dobrej współpracy z młodzieżą i rodzicami. Do
każdego staramy się podchodzić w sposób zindywidualizowany.
Pragniemy, aby nasz uczeń czuł się akceptowany i szanowany.

"Każdy kto przestaje się
uczyć jest stary, bez względu
na to, czy ma dwadzieścia
czy osiemdziesiąt lat.
Kto kontynuuje naukę
pozostaje młody.
Najwspanialszą rzeczą
w życiu jest utrzymywanie
swojego umysłu młodym."

HENRY FORD
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Oferta na rok szkolny 2022/2023
NASZE PROPOZYCJE DLA ABOLWENTÓW KLAS VIII
Klasa I A – MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka,
informatyka, geografia/fizyka (do wyboru)
Przedmiot uzupełniający – robotyka w klasie II i III
Pierwszy język obcy: język angielski
Drugi język obcy: język niemiecki
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski
i geografia lub fizyka
Dodatkowo: koło "Język hiszpański w praktyce"
Klasa I B – HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski,
historia, język angielski
Przedmiot uzupełniający: bezpieczeństwo publiczne w klasach IIII
Pierwszy język obcy: język angielski
Drugi język obcy: język niemiecki/język hiszpański (do wyboru)
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski
i historia
Klasa I C – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia,
chemia, język angielski
Pierwszy język obcy: język angielski
Drugi język obcy: język niemiecki
Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski
i biologia lub chemia
Dodatkowo: koło "Język hiszpański w praktyce"
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Zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółami
ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY
Na stronie internetowej liceum oraz Facebooku będziemy na
bieżąco aktualizować i udostępniać informacje na temat dnia
otwartego.

"W zmieniającym się świecie
stawiamy na wrażliwość,
kreatywne myślenie i
umiejętność dostrzegania
stanów, procesów oraz
zjawisk nas otaczających."

Gorąco zachęcamy do śledzenia naszego profilu!

Ważne terminy
TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI
Składanie dokumentów do Liceum Ogólnokształcącego Nr 1
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 16-31.05.2022
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 02-05.08.2022

IWONA ZIELIŃSKA
DYREKTOR DS. LICEUM
LO NR 1
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia
Szkoły Podstawowej i kopii zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 24 czerwca 2022 do 13 lipca 2022
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 21.07.2022
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 06.08.2022
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez
dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 22-28.07.2022
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 17-22.08.2022
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 29 lipca 2022
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 23 sierpnia 2022
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