ROK SZKOLNY 2019/2020
dla absolwentów SZKOŁY PODSTAWOWEJ XII LO otwiera klasy:
klasa I a

klasa I b

klasa I c

KLASA BIOLOGICZNO
-CHEMICZNA

KLASA HUMANISTYCZNO
-JĘZYKOWA

KLASA SPORTOWA

rozszerzenie z języka angielskiego,
biologii, chemii;

rozszerzenie z języka angielskiego,
języka niemieckiego i historii

PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT
I CHŁOPCÓW
rozszerzenie z języka angielskiego,
biologii, geografii;

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji:
www.lo12.szczecin.pl oraz www. nabor.pcss.pl/szczecin

Obowiązkowym kryterium naboru
do klasy sportowej są wyniki próby
sprawności fizycznej:
 25.05.2019 r. w godz. 1230-1400
Hala Sportowa ul. Twardowskiego 12 b
 30.05.2019 r. w godz. 1630-1900
Hala Sportowa ul. Narutowicza 17

Powody, dla których warto wybrać XII LO:

Baza szkoły:

 zapewniamy indywidualne podejście do każdego

nowocześnie wyposażone pracownie w sprzęt audiowizualny (komputery, projektory, tablice multimedialne),
dostęp do Internetu i sieci WI-FI,
baza sportowa to:
2 sale gimnastyczne, sala lustrzana (balet, taniec),
siłownia, sauna, pełen węzeł sanitarny, prysznice, hala
sportowa,
czytelnia z Centrum Medialnym,
stołówka oferująca smaczne domowe i tanie obiady,
sklepik z podstawowymi artykułami spożywczymi,
uczniowskie szafki osobiste (każdy ma własną przez
wszystkie lata nauki w szkole),
skuteczny monitoring, dyżury woźnych i nauczycieli,
kontrola osób wchodzących na teren szkoły, a przede
wszystkim profilaktyka – zapewniają poczucie
bezpieczeństwa.

ucznia, dbając o życzliwą i przyjazną atmosferę,
 rzetelnie
przygotowujemy
do
matury
i kontynuacji nauki na studiach wyższych,
 stawiamy na wszechstronny rozwój każdego
ucznia poprzez: rozwijanie pasji naukowych,
trening umiejętności psychospołecznych, aktywność
społeczną, kreatywną pracę indywidualną oraz
w grupie,
 uczestniczymy z sukcesami w konkursach
i olimpiadach,
 zapewniamy współpracę z instytucjami,
 oferujemy system regularnych konsultacji z każdego
przedmiotu oraz fakultety maturalne,
 jesteśmy objęci umową patronacką Wydziału
Biologii, Wydziału Nauk o Ziemi oraz Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
współpracujemy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu
PUM oraz ZUT-em,
 co roku organizujemy wyjazdy integracyjne,
wycieczki krajowe i zagraniczne, realizując projekt
„Kulturalnie przez Europę” (Hiszpania, Włochy,
Francja, Chorwacja, Grecja),
 w XII LO uczniowie uprawiający sport, mogą
liczyć na indywidualizację nauczania i dostosowanie
procesu dydaktycznego do cyklu treningowego,
 przygotowujemy

do
uzyskania
certyfikatu
z języka angielskiego (FCE –First Certificate
in English) oraz z języka niemieckiego (Goethe –
Zertifikat) -50% kosztów pokrywa szkoła,
 dla chętnych uczniów organizujemy szkolenie
z pierwszej pomocy przedmedycznej (certyfikat
BLS) -50% kosztów pokrywa szkoła.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH
im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej

XII
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZAPRASZAMY
również do indywidualnych odwiedzin
Zadzwoń i umów się na spotkanie:

Zespół Szkół Sportowych
ul. Małopolska 22, 70-515 Szczecin
tel./fax 91 43 35 897
e-mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl

www.lo12.szczecin.pl
Znajdujemy się w samym centrum
Szczecina, przy Wałach Chrobrego!

Na szczęście jest XII LO

30 marca 2019 r.
w godzinach 1000-1300

25 kwietnia 2019 r.
w godzinach 1330-1700
U nas panuje przyjazna i życzliwa
atmosfera!

XII LO to jest TO!

Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie

Przyjdź, a przekonasz się sam!

