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Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014:
Gimnazjum:
Proponujemy 3 oddziały klasy I:
• z edukacją teatralno-plastyczną 
• z edukacją w zakresie przedmiotów ścisłych
• z edukacją przyrodniczą

Liceum Ogólnokształcące:
Proponujemy 6 oddziałów klas I:
A – prawno-dziennikarski 
  (j. obcy, polski, historia)
B – matematyczno-geograficzny 
  (j. obcy, matematyka, geografia)
C – biologiczno-chemiczny 
  (j. obcy, chemia, biologia)
D – matematyczno-przyrodniczy 
  (j. obcy, chemia lub biologia, mat.)
E – matematyczno-fizyczny 
  (j. obcy, matematyka, fizyka)
F – matematyczno-fizyczny 
  (j. obcy, matematyka, fizyka)

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące  
im. Polskiej Macierzy Szkolnej  

w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7a
tel. 25 758 51 02 

e-mail: lo1pms@lo1pms.pol.pl

Dla planujących przyszłość
W tym roku, wzorem lat ubiegłych, szkoła postawiła na kształcenie przyszłych 
studentów najlepszych uczelni. Utworzone profile powstały z myślą o wszyst-
kich absolwentach gimnazjów, którzy chcą zaplanować swoją przyszłość.

Dla pragnących rozwoju
Pamiętając o wszechstronnym rozwoju uczniów, zaplanowano szeroko wa-
chlarz zajęć dodatkowych.

Dla poszukujących klimatu
Trudno wyliczyć wszystkie atuty szkoły o tak długiej tradycji jak Liceum im. 
Polskiej Macierzy Szkolnej. Warto jednak wymienić te najważniejsze:
- od wielu lat najwyższe w Powiecie Mińskim wyniki dydaktyczne w gimna-
zjum i liceum;
- absolwenci studiujący na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą;
- laury uczniowskie zdobyte w konkursach przedmiotowych oraz zawodach 
sportowych;
- organizacja konkursów o zasięgu powiatowym, m.in. Konkurs Poezji i Pro-
zy Obcojęzycznej, Konkurs Ortograficzny i Konkurs Matematyczny;
- nauka języków obcych w grupach międzyoddziałowych;
- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów;
- wycieczki krajowe i zagraniczne oraz warsztaty językowe;
- bogate zbiory biblioteczne oraz centrum multimedialne.

Czekamy na Ciebie. Mamy nadzieję, że swoją wiedzą, kulturą osobistą, umie-
jętnością współpracy będziesz razem z nami tworzył piękną historię naszej 

szkoły i swojego życia.

Języki obce:
Język I angielski 3 godziny tygodniowo.
Język II do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski.

Języki obce:
Język I angielski 5 godziny tygodniowo.
Język II do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski.


