„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało”
Cyprian Kamil Norwid

Wybierz przyszłość w Norwidzie!
Kim jesteśmy?
Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie to:

Nowoczesność

Doświadczenie

Tradycja

Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie jest
nowoczesną placówką oświatową łączącą bogate doświadczenia z nowoczesnym
podejściem do nauki
i wychowania. Dbając o zachowanie w pamięci dziejów
naszej szkoły kontynuujemy dobre tradycje i przyczyniamy się do wychowania
młodych Europejczyków w duchu szacunku
dla historii, tolerancji i patriotyzmu
oraz przywiązania do Małej Ojczyzny.

Dlaczego my?

Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana K. Norwida
w Radzyminie
ul. Konstytucji 3 Maja 26
05-250 Radzymin
telefon: 22 786 50 15
fax: 22 786 50 69
e-mail: lo_radzymin@op.pl

Naszym uczniom zapewniamy:
• rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz do rozpoczęcia
studiów na wybranym kierunku – wybierając naszą szkołę masz szansę
na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy
w różnych sektorach już po ukończeniu kształcenia w liceum
• proponujemy plan kształcenia dostosowany do nowych zasad egzaminu
maturalnego oraz kierunku wyznaczonego w nowej podstawie
programowej
• oferujemy wiele zajęć dodatkowych i fakultetów,
• dla uczniów z problemami w nauce – organizujemy lekcje wyrównawcze
• prowadzimy zajęcia dodatkowe dla maturzystów przygotowujące
do matury
• stworzyliśmy w szkole atmosferę życzliwości i akceptacji
• współpracujemy z renomowanymi uczelniami warszawskimi (UW, PW,
SGH)
• organizujemy dla wszystkich klas pierwszych warsztaty psychologiczne
z udziałem psychologa i pedagoga
• organizujemy zajęcia i wyjazdy integracyjne

Jesteśmy szkołą z pasją!
•
•
•
•
•

wyniki matur powyżej średniej powiatu
nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych,
olimpiadach i zawodach sportowych
nasi absolwenci kontynuują naukę na renomowanych uczelniach
w całej Polsce
organizujemy liczne imprezy szkolne: Dni Sportu, Cyprianki, sesje
popularnonaukowe z udziałem wykładowców uczelni wyższych
bierzemy udział w wymianach międzynarodowych w ramach projektów,
np. Partnerskie Projekty Szkół Comenius,

Wybierając nasze Liceum:
•
•
•

zostajesz uczniem renomowanego liceum o długiej tradycji
masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę
XXI wieku
wybierasz profil klasy, który otworzy Ci ścieżkę kariery
zawodowej i edukacyjnej

I co jeszcze…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nasze liceum posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię
komputerową, bibliotekę z bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem
oraz dostępem do Internetu
podczas lekcji wykorzystywane są nowoczesne narzędzia
technologii informacyjnej: tablica interaktywna, projektory
multimedialne
organizujemy wycieczki turystyczne i krajoznawcze, spływy
kajakowe, rajdy rowerowe, wyjazdy do teatru, kina, telewizji
organizujemy wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i na
Ukrainę
organizujemy warsztaty językowe z native speakerami realizujemy
program Erasmus+
nasi uczniowie działają społecznie i charytatywnie
wszystkie
zajęcia
rozpoczynają
się
w
godzinach
przedpołudniowych – nauka na jedną zmianę
lekcje wychowania fizycznego prowadzone są na szkolnym boisku
„Orlik”, hali sportowej, szkolnej hali sportowej
zapewniamy bufet oraz catering
dogodny dojazd z kierunku Warszawy i Wołomina – bliskość
szkoły oszczędzi Twój czas i pieniądze
dzięki monitoringowi w naszej szkole zawsze czujesz się
bezpiecznie

Trzy lata w Norwidzie to inwestycja
w przyszłość naukową i zawodową!!!

Znajdź nas na Facebooku!

