NORWID - szkoła z charakterem

Najstarsza szkoła średnia
powiatu wołomińskiego
Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida
w Radzyminie jest szkołą z ponad 160 - letnią
tradycją. Mieści się w zabytkowym budynku,
powstałym na podstawie projektu Antonio
Corazziego i stanowi jeden z najbardziej
charakterystycznych obiektów Radzymina. Przez
dziesiątki lat kształcono tu nauczycieli. Dopiero w
1991
roku
zmieniono
profil
nauczania
z pedagogicznego na ogólnokształcący.

Szkoła z ambicjami
Dziś jest to szkoła łącząca tradycję z wymaganiami
współczesności, otwarta na potrzeby ucznia i
mająca
ambicję
pełnienia
roli
ośrodka
kulturotwórczego,
integrującego
lokalną
społeczność, poprzez organizację koncertów,
spektakli teatralnych, sesji popularnonaukowych,
zawodów sportowych czy akcji charytatywnych.
Obecnie dyrektorem szkoły jest Urszula Zimińska.
W liceum systematycznie poszerzana jest baza
dydaktyczna, czego rezultatem jest m.in.
wybudowanie kompleksu sportowego „Orlik”,
stworzenie nowej pracowni komputerowej,
wyposażenie sal w sprzęt multimedialny.

Laureat prestiżowych wyróżnień
Liceum jest laureatem wielu prestiżowych nagród,
m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła z
tradycją”, Międzynarodowego Konkursu „Kierunek
Europa”, wyróżnienia Ministra Edukacji Republiki
Francuskiej w kategorii „Najciekawsze formy pracy
z młodzieżą”, nagrody Polskiej Fundacji Dzieci i
Młodzieży oraz fundacji J&S Pro Bono Poloniae.
Jest to miejsce wyjątkowe, w którym przeszłość
łączy się z teraźniejszością, a przesłanie patrona
szkoły „Piękno na to jest, by zachwycał do pracy – praca,
by się zmartwychwstało” ma tu swoje
odzwierciedlenie w codziennej pracy.

Dobro ucznia jest najważniejsze
Naszym zadaniem jest przede wszystkim
rozwijanie zainteresowań ucznia i przygotowanie
do podejmowania wyzwań współczesności. Stąd
też staramy się dać
młodzieży możliwość
wszechstronnego rozwoju, czemu służy bogata

oferta zajęć pozalekcyjnych. Realizujemy programy
edukacyjne „Matura w Norwidzie”, „Jestem
Europejczykiem”,
„Absolwent
Norwida”,
„Pomogę ci”, „Patriotyzm jutra”. Pierwszy z
programów służy wypracowaniu form i metod
pracy przygotowujących do egzaminu maturalnego.
W ramach programu organizowany jest cykl
fakultetów, prowadzonych nieodpłatnie przez
nauczycieli z obowiązkowych i dodatkowych
przedmiotów maturalnych, prelekcji, warsztatów,
wyjazdów na wyższe uczelnie oraz próbnych
egzaminów maturalnych. Programem objęci są
wszyscy uczniowie naszego Liceum a efektem
realizacji jego założeń jest bardzo wysoka
zdawalność matury na przestrzeni ostatnich lat.

Chrapka,
Konkursu
Plastycznego
„Tęcza”,
Powiatowego
Konkursu
Matematycznego,
Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości, konkursów
historycznych,
recytatorskich
oraz
poezji
śpiewanej.
Nasi uczniowie stanowią potęgę
sportową. Od kilku lat wygrywają powiatowy
turniej sportowy „Licealiada”, gromiąc wszystkie
szkoły średnie.

Rozbudowa szkoły
Radzymińskie liceum będzie rozbudowane. Do
obecnego budynku zostanie dobudowane nowe
skrzydło, mieszczące salę gimnastyczną, pracownię
informatyczną, fizyczną, chemiczną i nowe szatnie.
Ta inwestycja z pewnością poprawi warunki nauki
młodzieży.
Edukacja europejska
Liceum od kilku lat współpracuje ze szkołami
państw europejskich, m.in.: z Irlandii, Grecji,
Hiszpanii, Ukrainy. Wymiana kulturowa i żywy
kontakt z językiem niewątpliwie rozwinęły
aktywność intelektualną uczniów, dały możliwość
realizacji ich zainteresowań, zdobywania nowych
doświadczeń oraz poznania interesujących ludzi.

Sukcesy uczniów
Wymiernym dowodem sukcesów uczniów są
osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,
artystycznych i zawodach sportowych. Warto
wspomnieć choć kilka przykładów. Nasi uczniowie
i
absolwenci są laureatami konkursów
ogólnopolskich: Konkursu Katedry Europeistyki
Uniwersytetu
Warszawskiego,
Konkursu
Akademickiego o Stypendium i Indeks im. bpa Jana

Nauka jako inspiracja
Wszystkie osiągnięte sukcesy są wynikiem
zarówno rzetelnej pracy, jak i szczególnego
podejścia do dydaktyki. W Norwidzie uczeń nie
jest tylko kolejnym numerem na liście w dzienniku,
ale młodym człowiekiem, poszukującym własnej
drogi. W Liceum są nauczyciele, którzy traktują
pracę jako wyzwanie intelektualne i wychowawcze.
Inspirują młodzież do myślenia i samodzielnych
poszukiwań. Jest to szkoła, w której można
rozwinąć swoje pasje.
Maria Różycka

