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ZZaapprroosszzeenniiee  nnaa  DDzziieeńń  OOttwwaarrttyy  
Serdecznie zapraszamy uczniów klas szóstych wraz z wychowawcami 

i opiekunami na Dzień Otwarty w naszym Gimnazjum z Oddziałami 

Dwujęzycznymi (I Liceum Ogólnokształcące), który odbędzie się 

16 kwietnia 2013r. w godz. 8:30 – 14:30. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wybranie dogodnej godziny z następujących 

propozycji: 8:30 -10:30,10:00 - 12:00,11: 30 - 13:30 i przekazanie tej informacji do piątku 

(12.04.2013) do ZSO nr 1 – tel. 32 415 44 52.       

Spotkanie dla rodziców zaplanowane zostało również we wtorek 

16 kwietnia na godzinę 17.00 w auli szkoły. 

Adres: Racibórz, ul. J. Kasprowicza 11 ( budynek I Liceum Ogólnokształcącego). 

Odwiedzający naszą szkołę uczniowie i rodzice będą mogli zapoznać się z proponowaną przez nas 

ofertą edukacyjną na następny rok szkolny, zwiedzić nasze sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, 

bibliotekę. Będzie także okazja do porozmawiania z uczniami i nauczycielami naszej szkoły. 

Odwiedzający wezmą udział w ciekawych prezentacjach i spotkaniach. 

 

Podczas Dnia Otwartego będzie można: 

 zapoznać się z bazą dydaktyczną i edukacyjną szkoły – sprzęt multimedialny, pomoce 

dydaktyczne, sale gimnastyczne, 

 poznać nauczycieli, ich osiągnięcia i sposoby prowadzenia zajęć, 

 zapoznać się z osiągnięciami naszych uczniów, 

 uzyskać informacje dotyczące zasad rekrutacji na rok szkolny 2013/2014, 

 obejrzeć filmiki promujące naszą szkołę,  

 uczestniczyć w miniwarsztacie dotyczącym  pierwszej pomocy,  

 wziąć udział w pokazie gier matematycznych, 

 uczestniczyć w pokazach fizycznych i chemicznych W świecie dymu i piany, 

oraz wielu innych atrakcyjnych formach , które  przybliżą  ciekawą stronę  codziennego życia  

w naszej szkole. 

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród uczniów szkół podstawowych 

i umożliwienie im skorzystania w dniu 16 kwietnia 2013 r. z ciekawej propozycji zajęć edukacyjnych 

i kulturalnych, które do nich adresujemy. 
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