Szkoły przed naborem
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza jest szkołą przyjazną z tradycjami. Kształcimy i przygotowujemy młodzież do matury od
ponad 75 lat. Tym bardziej, że współpracujemy ze służbami mundurowymi, a uczniowie wyjeżdżają do zaprzyjaźnionych jednostek, na basen,
strzelnicę, biorą udział w uroczystościach państwowych, mają zajęcia
z samoobrony, musztry i użycia broni. Wszystko z myślą o was – zaprasza
do Mrozów dyrektor Marianna Bogusz

Dyrektor Marianna Bogusz wśród mundurów

Cztery lata w Mrozach
J

esteśmy po to, by inspirować i stwarzać możliwości świadomego rozwoju młodych ludzi, aby kształcąc
i wychowując, przygotowywać naszych
uczniów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dla dobra społeczeństwa. LO w Mrozach jest szkołą otwartą,
świadomą celu własnego istnienia wynikającego z naszej historii i tradycji. Dążymy
do stwarzania najwyższych standardów
edukacyjnych, wychowawczych i etycznych. Jako placówka edukacyjna oferujemy wszechstronny rozwój młodzieży
– twierdzi dyrektor mroziańskiego ogólniaka Marianna Bogusz.
ednak uształtowanie młodego człowieka jest dużym wyzwaniem i długotrwałym procesem. Dlatego starają się
zapewnić swoim uczniom bardzo dobre
warunki nauki i rozwijania zainteresowań.
Do dyspozycji mają pracownie przedmiotowe z tablicami multimedialnymi...
Od wielu lat współpracują z Żandarmerią Wojskową, Policją oraz Strażą Pożarną
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Klasa

Przedmioty
rozszerzone

Przedmioty przeliczane
na punkty

Języki

WOJSKOWA

język angielski,
geografia, historia

I język – angielski
II język – jeden z: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka,
język angielski, geografia

POLICYJNA

język angielski,
geografia, wos

I język – angielski
II język – jeden z: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka,
język angielski, wos

OGÓLNA

język angielski,
biologia, wos

I język – angielski
II język – jeden z: niemiecki, rosyjski

język polski, matematyka,
język angielski, biologia

Możecie wybrać spośród trzech profilów klas

w wyniku czego realizowane są w szkole
innowacje pedagogiczne. Programy nauczania rekomendowane są przez Gabinet
Komendanta Głównego Policji we współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie,
Wyższą Szkołą Policji w Poznaniu i Szkołą
Policji w Katowicach – edukacja policyjna.
Natomiast w klasie wojskowej realizowany
jest program autorski opracowany na potrzeby LO w Mrozach. Szkoła ubiega się
o udział w pilotażowym programie dla klas
mundurowych opracowany w Ministerstwie Obrony Narodowej.

W ramach innowacji uczniowie wyjeżdżają do zaprzyjaźnionych jednostek, na
basen, strzelnicę, biorą udział w uroczystościach państwowych, mają prowadzone
zajęcia w szkole z samoobrony, musztry,
użycia broni, itp.
ają również swoją siłownię i nowoczesną halę sportową. Każdego roku organizują letnie i zimowe obozy
sportowe. Dbają o aktywność sportową
uczniów organizując SKS-y, a dzięki nim
mają liczne sukcesy zarówno w powiecie,
jak i regionie. Ponadto, zgodnie z deklaracjami młodzieży, tworzą koła zainteresowań – biologiczne, przedsiębiorców,
teatralne, zespół tańca i zespół wokalny.
Młodzież naszego liceum angażuje się
w wiele akcji charytatywnych, czynnie propaguje działalność wolontariatu, nigdy nie
zapomina o potrzebujących. Ponadto organizowane są liczne akcje na terenie szkoły,
jak i poza nią. Nasze szkolne życie wypełnia nie tylko nauka, ale też różnorodne
imprezy i uroczystości organizowane przez
Samorząd Uczniowski. Atmosfera w szkole
jest kameralna, a społeczność uczniowska
zgrana i pomocna.
– Zapraszamy do wspólnej przygody
CZTERY LATA W MROZACH, jeśli chcecie ciekawie spędzić kolejny etap
Waszego życia, to czekamy na WAS! Do
zobaczenia – zachęca dyrektor Marianna
Bogusz. (r-jaz)
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Więcej informacji odnośnie rekrutacji na stronie szkoły www.zespolszkol.
mrozy.pl w zakładce oferta edukacyjna.
Relacja filmowa w strumieniu CsTV na co-slychac.pl,
a po tygodniu na youtube.com/MEDIALPiatkowski.
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