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BIULETYN INFORMACYJNY
Sierpień 2016
Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Marion Dönhoff,
Społeczne Gimnazjum i Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach.
Szanowni Rodzice oraz Uczniowie!
Chwalimy się, a mamy czym!

15%
Wyniki egzaminów gimnazjalnych w tym roku uplasowały naszą szkołę wśród
15% najlepszych szkół w Polsce!

Wymiana zagraniczna
Hurra!
Nasz wniosek przeszedł pozytywną weryfikację. Szkole zapewniono dwuletni udział
w programie ERASMUS +. Nasi uczniowie pojadą w 100% na koszt Unii Europejskiej
nie tylko do Niemiec, jak dotychczas. Czeka ich również wiele innych atrakcji:
 Nauka jazdy na nartach w Pirenejach w Hiszpanii
 Jak surfować – to u wybrzeży Francji
 Odwiedziny jednego z najstarszych hanzeatyckich miast – Hamburga
Ze szkołami tych państw od 1 września 2016 rozpoczynamy wymianę międzynarodową ‐
z pieniędzy ERASMUS + , U.E.

Będzie nas zdecydowanie więcej!
Utworzyliśmy w szkole podstawowej:
 Pierwszą klasę dla sześciolatków
 Klasę czwartą
 1 września 2016 spotkamy się również z piątoklasistami
Podania o przyjęcie uczniów do szkoły wciąż napływają.
Nadal nie wykluczamy utworzenia klasy szóstej; parę podań wpłynęło, a do końca sierpnia cały
miesiąc!
Wyremontowane, nowe klasy czekają na swoich uczniów!

Gimnazjum
Oczywiście utworzyliśmy także pierwszą klasę gimnazjalną. Z przyjemnością podkreślamy, że jej
poziom będzie wysoki, oj wysoki !!! (kolor czerwony na świadectwach nowych uczniów naszej
szkoły cieszy nauczycielskie oczy!)

Liceum Ogólnokształcące
Klasa pierwsza liceum również powstała – i to zdecydowanie liczniejsza niż w zeszłym roku! Połowa
uczniów
to
nasi
absolwenci,
którzy
tegoroczny
egzamin
zdawali
w Społecznym Gimnazjum, udowadniając bardzo wysokimi wynikami, że jesteśmy
w czołówce polskich szkół! Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że poziom nauki w tej klasie
będzie także bardzo wysoki!
Zgodnie z danymi ujętymi w protokole Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2016/2017
informujemy, że nie przyjęliśmy około 30% uczniów zabiegających o naukę w naszej placówce.
Powodem były niezadowalające wyniki edukacyjne potencjalnych kandydatów.
Jesteśmy przygotowani do wdrożenia w naturalny sposób reformy oświatowej zapowiadanej przez
MEN. Szkoła podstawowa osiągnie status ośmioklasowej, zaś liceum ogólnokształcące ‐
czteroklasowej. Gwarantujemy bezpieczeństwo i kontynuację nauki w naszej placówce.
Jeśli wyrażają Państwo chęć dołączenia do naszej społeczności szkolnej, wystarczy:
 Zgłosić taką chęć w sekretariacie placówki (tel. 87 421 66 74)
 Ewentualnie zadzwonić do Dyrektora – Pana Stanisława Wąsiakowskiego
(tel. 607‐119‐963)
 Wszelkie formalności załatwia sekretariat szkoły, również w trakcie roku szkolnego
→ warunkiem jest „zielone światło” Komisji Rekrutacyjnej.
Przypominamy jednocześnie, że ilość uczniów w klasach jest ograniczona:
 Szkoła podstawowa – 14 uczniów w klasie
 Gimnazjum i liceum – 18 uczniów w klasie
Jedynie w liceum istnieje możliwość utworzenia klas równoległych.
Podstawówka i gimnazjum liczą po jednym oddziale każdej z klas!

Sport
Pan Dyrektor Wąsiakowski postawił sobie cel: znowu zdobywać z naszymi uczniami mistrzostwa
Polski w pływaniu. W związku z tym od września 2016 ‐ dla chętnych ‐ kółko pływackie z
„Wiedźminem” ‐ trener Stanisław Wąsiakowski.
 (absolwentom SLO z pewnością bliższe byłyby „ksywy”: Renegat, Janosik lub Rzeźnik, ale –
wybaczcie kochani – to już wspomnień czar …)
Jesteśmy również w trakcie tworzenia między klasowej drużyny triathlonowej.

Języki obce
Rotary Warszawa, jeden z naszych nowych partnerów, ufundował szkole najnowocześniejszą
tablicę multimedialną do nauki języków obcych. Już dziś zapraszamy wszystkich rodziców i
nauczycieli na wykład – zajęcia z Panią Anną Wieczorek. Pani Ania, wybitna specjalistka w
dziedzinie systemów nauczania języków obcych, przeprowadzi w naszej szkole konsultacje: jak
pomagać dzieciom w nauce języków obcych? Zaproszenia, wraz z wyznaczonym terminem
konsultacji, będą rozesłane do wszystkich szkół naszego regionu.
Oczywiście, jak to u nas, zapraszamy na te wyjątkowe lekcje za darmo.

Ciekawi ludzie w naszej szkole
Od 1 września młodzież będzie spotykać się z wybitnymi ludźmi ‐ przedstawicielami przeróżnych
zawodów.
Naszym
zadaniem
jest
tak
ukształtować
umysły
młodych
ludzi,
by stali się światłymi obywatelami Europy i świata, by posiadali umiejętność poruszania się tak na
salonach kulturalnych Europy i świata, jak i na obszarze pustyni Gobi.
Swoją obecność już zapowiedzieli:
 Nasi przyjaciele z GROM‐u. Dostaliśmy potwierdzenie, że zimą, podobnie jak
w ubiegłym roku, naszą szkołę odwiedzą żołnierze GROM, by spotkać się
z młodzieżą i opowiedzieć jej o pracy w tej najbardziej elitarnej jednostce wojskowej,
 Choreograf, baletmistrz – Zdzisław Nowak – czołowy tancerz Zespołu Pieśni
i Tańca „Mazowsze”,
 Podróżnik – Andrzej Ziarko,
 Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Teatralnej – Wojciech Malajkat,
 Wieloletni naczelnik GOPR, organizator polskich narodowych wypraw himalajskich – Marian
Sajnog,
 I wielu, wielu innych ciekawych ludzi…
Bardzo cieszymy się z tego, że nasza szkoła tak szybko się rozwija.

Dojazd ‐ nasz szkolny autobus
Od 1 września 2016, nasz szkolny kierowca ‐ pan Paweł Rozumek ‐ i jego autobus będzie przewozić
dzieci i młodzież nie tylko ze Spychowa, Babięt, Rucianego – Nidy, ale również
z "Łabędziaka" w Mikołajkach. Zapewniamy dojazd do szkoły i ze szkoły do domu
(z odrobionymi na świetlicy lekcjami – rzecz jasna!).

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej ‐ pięć dni w tygodniu w godzinach: 6:30– 17:00.
Nasze liceum istnieje od 26 lat.
Tylko u nas rozpoczynamy realizację rozszerzeń w klasie pierwszej i umożliwiamy ich zmianę po
pierwszym półroczu.
Tylko u nas ‐ indywidualne profilowanie – uczeń sam wybiera przedmioty w zakresie
rozszerzonym w dowolnej konfiguracji, np.: matematyka + historia.

Jesteśmy szkołami społecznymi, nie prywatnymi.
W ramach czesnego (w zależności od typu szkoły) oferujemy:
 naukę języków obcych na poziomie rozszerzonym w małych grupach
‐ jak w renomowanych szkołach językowych,
 możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie akademickim,
poprzez bliską współpracę ze Stacją Hydrobiologiczną PAN, Uniwersytetem Warszawskim,
Stacją Terenową w Urwitałcie,
 możliwość poszerzenia wiedzy z przedmiotów humanistycznych poprzez współpracę
z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego,
 w ramach zajęć dodatkowych przygotowanie do egzaminów Cambridge z języka
angielskiego oraz DSD II z języka niemieckiego,
 nieobowiązkową naukę języka rosyjskiego w ramach zajęć dodatkowych,
 zajęcia dodatkowe z organizacji ruchu turystycznego,
 możliwość uzyskania patentu żeglarskiego,
 zniżkę na prawo jazdy,
 współpracę i wymianę ze szkołami partnerskimi w Niemczech, Francji,
Hiszpanii,
 współpracę z Rotary Club Warszawa City,
 50% zajęć wychowania fizycznego na basenie i siłowni w Hotelu Gołębiewski,
 bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, np. koła artystyczne ‐ fotograficzne, muzyczne,
teatralne lub koła naukowe – polonistyczne, historyczne, matematyczne, językowe.
Czesne wynosi:
 W klasach I – III szkoły podstawowej: 100 zł miesięcznie; max. 14 uczniów w klasie,
 W klasach IV – VI szkoły podstawowej: 200 zł miesięcznie; max. 14 uczniów w klasie,
 W klasach I – III gimnazjum: 290 zł miesięcznie; max. 18 uczniów w klasie,
 W klasach I – III liceum: 350 zł miesięcznie; max. 18 uczniów w klasie;
tylko w liceum klasy równoległe.
W naszych szkołach:
 Funkcjonuje
system
stypendiów
socjalnych,
naukowych
oraz
Każdy uczeń ubiegający się o stypendium otrzyma je w części lub całości,
 Szkoły korzystają z cateringu, każdy może zamówić posiłek,
 Na terenie szkoły działa sklepik szkolny.

sportowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej szkoły:
https://sto-mikolajki.edupage.org
oraz na Facebook’u „SLO Mikołajki”:
https://pl-pl.facebook.com/slo.mikolajki
Troszkę się chwalimy i gorąco polecamy!
Alexander Potocki, Prezes SKT nr 93 STO, 604-952-732
Stanisław Wąsiakowski, Dyrektor Szkół Społecznych w Mikołajkach
607-119-963

