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Szczegółowe informacje o Liceum
można uzyskać codziennie w sekretariacie szkoły

w godzinach 8.00-15.00
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DZIEŃ OTWARTY w „Norwidzie”
28 kwietnia 2015 r. godz. 14.00

Przeżyj to z nami,
Norwidowcami!

1. Turniej piłki siatkowej dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły
godz. 11.00

2. Prezentacja Liceum oraz kierunków kształcenia

3. Pokaz tańca sportowego

4. Zwiedzanie pracowni przedmiotowych:

5. Poczęstunek

• historia szkoły i patrona – sala tradycji
• występ teatru „Norwidowcy” – sala tradycji
• – prezentacja edukacji lingwistycznej
• – prezentacja pracowni biologicznej
• – pracownia języka polskiego

„Jestem Europejczykiem”
„Eksperymentujemy...”
„Realizujemy nasze marzenia”

• – prezentacja edukacji europejskiej„Zdobywamy świat”

od 11 maja 2015 r. od godz. 10.00 do 22 maja 2015 r. do godz. 15.00

od 26 czerwca 2015 r. od godz. 11.00 do 29 czerwca 2015 r. do godz. 16.00

do 2 lipca 2015 r. do godz. 17.00

od 3 do 6 lipca 2015 r.

7 lipca 2015 r. do godz. 16.00

do końca sierpnia 2015 r.

Jeśli marzysz o szkole przyjaznej uczniowi,
w której będziesz zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje w życzliwej atmosferze

– termin składania podań do oddziałów klasy pierwszej

– termin składania kopii świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

– Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych do klasy I oraz listykandydatów niezakwalifikowanych

– składanie oświadczeń potwierdzających wolę podjęcia nauki w Liceum
oraz oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

– ogłoszenie listy przyjętych do LO (w kolejności alfabetycznej)
oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc

– rekrutacja uzupełniająca

TERMINARZ REKRUTACJI

DOŁĄCZ DO NAS!!!



Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida

Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie do Liceum, podpisane przez kandydata i prawnego opiekuna.
2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach

egzaminu z ostatniego roku w gimnazjum.
3. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych, artystycznych lub zawodów sportowych oraz

ewentualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Fotografie – 4 sztuki.
5. Karta zdrowia i szczepień.

Zasady przyjmowania do Liceum są zgodne z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2014 r., poz. 7) oraz z Zarządzeniem Nr 13 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia
6 lutego 2015 r.

LO im. C.K. NORWIDA W RADZYMINIE
OFERTA EDUKACYJNA 2015/2016to 170 lat tradycji i doświadczenia. Szkoła mieści się w zabytkowym

budynku, wyróżnia się niepowtarzalną atmosferą, przyjaznym klimatem

dla młodzieży oraz nowatorskim podejściem do nauki i wychowania.

Wykształcenie zdobyte u nas to dobrze zdana Matura i szansa na

kontynuowanie nauki w szkolnictwie wyższym. Absolwent naszej szkoły

potrafi sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Oferujemy atrakcyjne formy zdobywania wiedzy. Realizujemy

program stypendialny „PRYMUS” pod hasłem „Uczyć się opłaca” oraz

cykl zajęć wyrównawczych.

Liceum nasze jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym

Ministra Edukacji Republiki Francuskiej za „Najciekawsze formy pracy

z młodzieżą”.

Realizujemy wszechstronny program edukacji europejskiej ze szcze-

gólnym uwzględnieniem nauki języków obcych oraz prawa europejskiego.

Licealiści aktywnie współpracują z młodzieżą z krajów Enii Europejskiej.

Młodzież rozwija swoje zainteresowania, uczestnicząc w wielu zaję-

ciach pozalekcyjnych, np.: zespół muzyczny „Anima mea”, teatr „Nor-

widowcy”, „Klub Europejski”, koła przedmiotowe i lingwistyczne, SKS,

SzK PCK, taniec towarzyski, koło plastyczne,

.

koła „Zwierzyniec”, klub

ekologiczny

W naszej szkole jesteś dobrym uczniem.

Jeżeli masz inny ciekawy pomysł, u nas go zrealizujesz!

Pozwolimy Ci odkryć w sobie talent!

* przypisanie do języka obcego będzie uzależnione od liczby chętnych
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Jestem
Europejczykiem!
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Szkolny „Taniec z gwiazdami”

Zawsze pniemy się
w górę


