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ATUTY D£UGOSZA

BEZPIECZEÑSTWO

-W
szkole jest bezpiecznie. Mniejsza liczebno¶æ uczniów w porównaniu z innymi
nauczyciele oraz uczniowie siê znaj±
przynajmniej z widzenia.

liceami sprawia, ¿e wszyscy

- Jest
bezpiecznie poniewa¿ WSZYSTKIE lekcje odbywaj± siê w szkole. 45 minutowe
wynajêtej sali 5 ulic dalej to fikcja.
-W
szkole nie wystêpuje problem z narkotykami, alkoholem i innymi u¿ywkami.
szko³± dla dilerów.
- Szopienice

zajêcia WF-u w

Jeste¶my po prostu za ma³±

to w dzieñ bezpieczna dzielnica ( tak jak ka¿da inna ). Lekcje odbywaj±

- Dos³ownie
pod szko³± ( w promieniu 50m) znajduj± siê przystanki autobusowe i
kierunku. (tak by³o przed remontem ronda i tak bêdzie
po remoncie ronda)
- teren
szko³y jest ogrodzony i monitorowany. Na przerwach mo¿na wychodziæ na
na ³aweczkach, czy zje¶æ ¶niadanie z
kole¿ankami.

siê najpó¼niej do 16.15
tramwajowe w ka¿dym

boisko szkolne poopalaæ siê

KLIMAT

- Mamy
klimat ;) - piêkny z zewn±trz i ³adnie odnowiony wewn±trz budynek szko³y
gimnastyczn± oraz si³owniê 12 stanowiskow±.

oraz now± du¿± salê

- Od
nowego roku w miejscu szkolnego sklepiku powstanie pomieszczenie dla
uczniów, w którym bêdzie mo¿na
spokojnie zje¶æ ¶niadanie na przerwach,
poczekaæ na autobus czy przyjechaæ wcze¶niej i posiedzieæ z kole¿ankami,
kolegami. Sala bêdzie wyposa¿ona w TV, komputery oraz bezprzewodowy dostêp
do internetu.
-W

szkole jest albo fajna cisza lub gra muzyka z radiowêz³a.

-W
szkole jest zawsze czysto, na schodach czy na korytarzach. 200 uczniów nie
szkole. ;)

nabrudzi tyle co 700 w innej

- WC w
szkole to czasami nawet miejscem uczniowskich spotkañ ;). Jest czysto,
ma t³oków ani kolejek do ubikacji.

nowocze¶nie i oczywi¶cie nie

- D³ugosz

to szko³a rodzinna. 100 lat tradycji. Tu chodzili dziadkowie, rodzice a

teraz ich dzieci.

-W
naszej szkole nie musisz mieæ markowych ubrañ ani metek ani fury pieniêdzy
od rodziców aby byæ
akceptowanym.Chodzisz w czym chcesz i w tym co masz (
oczywi¶cie w granicach norm i przyzwoito¶ci ;) )
- Klimat

przede wszystkim tworz± nasi uczniowie, sól tej ziemi ;), niepowtarzalni,

kreatywni, otwarci na ¶wiat ;)

NAUKA

- Jeste¶my

szko³± ¶redni± ogólnokszta³c±c± ze ¶rednimi wynikami matur w skali ¶l±ska
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- U nas

jest taki sam program, tacy sami nauczyciele,taka sama matura jak w innych

- Szanujemy

liceach

ka¿dego ucznia, który do nas chodzi i chce siê u nas uczyæ.

- S±
szko³y, w których 80% uczniów musi chodziæ na dodatkowe korepetycje aby
utrzymaæ siê w szkole. Po co?! Od
nauki jest szko³a. U nas nie ma
niezdrowej rywalizacji. Je¶li tylko chcesz siê uczyæ to siê nauczysz a my
ci w
tym pomo¿emy na lekcjach.
- Jeste¶

w czym¶ uzdolniony? Nie ma problemu, pomo¿emy ci rozwijaæ swoje pasje i

zdolno¶ci.

MINUSY

- Naszym
jedynym minusem jest to, ¿e nie znajdujemy siê w centrum miasta ;).
znaczenie ;) bo przecie¿ w centrum miasta
wszystko jest lepsze ;)

Co dla niektórych ma ogromne

VI LO D³ugosz to nie szko³a gorsza, gdzie¶ na uboczu czy w dalekiej z³ej dzielnicy ;) D³ugosz to szko³a ze 100 letni±
tradycj±, która TU zawsze by³a, TU w Szopienicach. Zawsze TU! w czasie kiedy innych liceów nie by³o nawet w planach
;)

Przyjd¼ na dni otwarte (27-28 kwietnia) , poogl±daj, pos³uchaj, zastanów siê i dobrze wybierz ;)

http://www.dlugosz.katowice.pl

Kreator PDF

Utworzono 20 February, 2018, 03:47

