Myślisz o szkole średniej?
ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
NR 1
LICEUM DLA DOROSŁYCH
UL. WOJSKA POLSKIEGO 8
72-200 NOWOGARD

ZASTANAWIASZ SIĘ,
KTÓRĄ SZKOŁĘ WYBRAĆ?

I Liceum Ogólnokształcące im. ppor.
Emilii Gierczak w Nowogardzie mieści
się w przedwojennym budynku
położonym nad brzegiem
malowniczego jeziora "Gardno".
Tradycja szkoły sięga już 65 lat.
Jej mury opuściło już kilka tysięcy
młodych ludzi. Wielu z nich po
ukończeniu studiów powróciło do
rodzinnego miasta. Są lekarzami,
prawnikami, nauczycielami, pracują
w bankach, urzędach i innych
zakładach. Obecnie ich dzieci,
a nawet wnuki zdobywają wiedzę
w naszej szkole, by w przyszłości
zająć miejsce swoich rodziców.

OFERTA KSZTAŁCENIA
W ROKU
SZKOLNYM 2010/2011
3 – letnie zaoczne liceum dla
dorosłych,
bezpłatna nauka przez cały okres
kształcenia,
zajęcia odbywają się w systemie
semestralnym (6 semestrów)
zajęcia w piątki oraz soboty,
język angielski lub język niemiecki
do wyboru,
nauka kończy się maturą,

www.lo1.nowogard.ids.pl
e-mail:
lo1@lo1.nowogard.ids.pl
tel. 91 39 20 213

Liceum Dla Dorosłych
w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 1
w NOWOGARDZIE

praca z nauczycielami wg
wszelkich wymagań
egzaminacyjnych!

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!
- Zapraszamy !!!

Szkoła posiada specjalistyczne
gabinety przedmiotowe, pracownie
językowe, nowoczesną pracownię
informatyczną. Wszystkie pracownie
wyposażone są w sprzęt
audiowizualny, liczne pomoce
naukowe dostosowane do podstawy
programowej szkoły
ponadgimnazjalnej.

Wstępny rozkład godzin
w trzyletnim cyklu nauczania:
Język polski— 198
Język obcy— 108
Historia— 94
WOS— 18
Matematyka— 126

Nasza szkoła to…

Fizyka i astronomia— 42
Chemia— 42
Biologia— 96
Geografia— 86
Biblioteka szkolna stale uzupełnia lektury
szkolne, specjalistyczne i ogólne
encyklopedie oraz literaturę
pedagogiczną.
Szkoła posiada czytelnię multimedialną z
dostępem do Internetu oraz drukarki.

Podstawy przedsiębiorczości— 18
Technologia informacyjna– 36
Już dziś możesz złożyć swoje podanie.
Dokumenty można składać
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00—15:00
w sekretariacie szkoły
Więcej informacji:
91 39 20 213
Zapraszamy !!!

miejsce, w którym
rozpoczniesz swoją nową
drogę.
Drogę, która doskonale
poprowadzi Ciebie po
ścieżce
Twojej przyszłej kariery…,
w szkole policealnej
lub na studiach, gdzie
zdobędziesz ciekawy
zawód!
...szkoła, która jako jedna
z sześciu szkół
w województwie
zachodniopomorskim
otrzymała
Certyfikat Jakości
— Szkoła
Przedsiębiorczości!

