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SINCE 1999

OD 24 CZERWCA 2016 r. PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ
nie musisz czekać do 27 lipca by dowiedzieć się, że jesteś uczniem liceum

INFORMACJA O PRZYJĘCIU – ZARAZ PO ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ
MOTTO

→ „Wychowanie jest sprawą serca” (św. Jan Bosko)
→ wiedza – osobowość – talenty – wiara
→ Tylko w górę!
TRADYCJA
→ Liceum Salezjańskie istnieje od 1 września 1999 r., prawie od samego początku w budynku kościoła p.w. Chrystusa Króla
przy ul. Młodych Techników we Wrocławiu
→ przez ten cały czas dyrektorem szkoły jest ks. Jerzy Babiak
INNOWACJE
→ doskonale wyposażona baza dydaktyczna (tablice interaktywne, sala komputerowa, wi-fi)
→ nowatorskie rozwiązania (platforma e-learning, kurs ECDL)
→ innowacyjne techniki nauczania (krajowe i zagraniczne szkolenia nauczycieli)
WYCHOWANIE
→ prewencyjny system wychowawczy św. Jana Bosko
→ kształtowanie osobowości, pogłębianie wiary, rozwój talentów
EDUKACJA PRZEDMIOTOWA
→ trzy profile: humanistyczny, biologiczno-chemiczny i matematyczno-fizyczny
→ rozszerzony program przedmiotów maturalnych od pierwszej klasy
EDUKACJA JĘZYKOWA
→ rozszerzony program nauki języka angielskiego lub niemieckiego (6 godzin tygodniowo)
→ drugi język obcy do wyboru (niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)
→ trzeci język obcy (łaciński, włoski, greka klasyczna, chiński) w ramach zajęć dodatkowych
→ zajęcia w małych grupach
→ native speaker na lekcjach języka francuskiego
→ przygotowanie do certyfikatów z języka angielskiego i francuskiego
→ regularne wymiany ze szkołami z Niemiec (Bonn, Röthenbach, Brema)
→ praktyczne wykorzystanie języków obcych w ramach projektów Comenius i Erasmus+
EDUKACJA MEDIALNA
→ koło fotograficzne i medialne → strona internetowa szkoły, strona na FB
→ koło radiowe → audycja ”Trudne sprawy” w radiu Rodzina Wrocław
→ koło filmowe → kanał telewizyjny na YouTube - TVSLOWROC
→ koło dziennikarskie → gazetka szkolna „Kontakt”
EDUKACJA PATRIOTYCZNA
→ Dąb Katyński – stała opieka nad postawionym monumentem i posadzonym drzewem-pomnikiem
→ opieka nad grobami zesłańców – szkolny projekt misyjny na Syberii
EDUKACJA PROZDROWOTNA I EKOLOGICZNA
→ Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej Eco-Schools
→„Zielona Flaga”
EDUKACJA SPOŁECZNA
→ wolontariat - stała i regularna pomoc dzieciom i osobom starszym, oddawanie krwi, bank szpiku
→ szkolny wolontariat misyjny - zrealizowane projekty: Syberia 2005, Ghana 2006, Syberia 2007, Syberia 2008, Ghana 2009,
Syberia 2010, Mongolia 2011, Ghana 2012, Syberia 2013, Liberia 2014

ROZWÓJ DUCHOWY
→ adwentowe dni skupienia
→ rekolekcje wielkopostne
→ cotygodniowa Msza Święta
→ codzienne poranne „słówko”
→ pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
ROZWÓJ FIZYCZNY
→ „biała szkoła” z nauką jazdy na nartach i snowboardzie
→ spływy kajakowe
→ wyprawy turystyczne w okoliczne góry
→ grupa rowerowa BOSCO TEAM, wyprawy rowerowe
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEGO UCZNIA
→ indywidualny tok nauki, plan indywidualnej pomocy, karta „Strategia Mojego Sukcesu”
SUKCESY
→ 100 % zdawalności matury
→ finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych
BARDZO WYSOKIE WYNIKI EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
DOLNOŚLĄSKIE KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU (2012/2013)
NA LIŚCIE TOP10 WROCŁAWSKICH OGÓLNIAKÓW (2015)
NAJLEPSZE LICEUM KATOLICKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU (2015)
ranking „Perspektywy” licea ogólnokształcące 2015

PROGRAM STYPENDIALNY
→ stypendium Prezesa Rady Ministrów
→ szkolne stypendium naukowe
→ szkolne stypendium socjalne
DZIAŁALNOŚĆ W ŚRODOWISKU WROCŁAWSKIM
→ Liga Nauki - otwarte wykłady wybitnych naukowców i specjalistów dla młodzieży Wrocławia
→ Wieczory Poezji Śpiewanej
→ audycja „Trudne Sprawy” w Radio Rodzina Wrocław
DZIAŁALNOŚĆ W ŚRODOWISKU DOLNOŚLĄSKIM
→ Dolnośląski Konkurs Literacki o Laur Złotego Pióra „My Polacy, My Dolnoślązacy”
→ Diecezjalna Rolkowa Pielgrzymka na Jasną Górę
→ szkolenia i konkursy dla nauczycieli gimnazjów
DZIAŁALNOŚĆ W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM
→ 24 zagraniczne szkoły partnerskie
→ 10 projektów misyjnych (Ghana, Liberia, Mongolia,Syberia)
→ 4 projekty skierowane do młodzieźy z różnych państw europejskich (Comenius, Erasmus+):
Bioróżnorodność miast europejskich 2004-2007, Parki Narodowe Europy 2011-2013, Bioróżnorodność rzek 2013-2015
Szlakiem wygasłych i aktywnych wulkanów i trzesień ziemi w Europie 2015-2018
→ szkolenia dla uczniów - Connecting the Alps with YOURopean habitats, University Center Obergurgl Austria 2015
→ mobilnośc młodzieży - Youth Exchange: Climate Change as Fast as a Fashion, Cypr 2014
→
mobilność kadry edukacyjnej - udział nauczycieli w szkoleniach zagranicznych - Malta, Wielka Brytania, Grecja, Francja,
Belgia, Irlandia, Austria
→ mobilność osób w dziedzinie młodzieży - "Nonformal Environmental Education" , Cypr 2015
PARTNERZY
Alliance Française Wrocław, WCDN, Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu odział we Wrocławiu, MOPS Wrocław,
Radio Rodzina Wrocław, Gość Niedzielny Wrocław, Dolnośląska Niedziela, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny
PROWADZONE STRONY INTERNETOWE
wwww.nationalparks-comenius.eu www.comenius-rivers.eu
www.zlote-pioro.pl

www.volcano-erasmusplus.eu www.rolkowa-wroc.pl

SZKOŁĘ ODWIEDZILI
Arturo Mari, Jan Miodek , Marek Niedźwiecki, Dariusz Rosiak, Jerzy Bahr, Waldemar Pawlak, Jarosław Obremski,
Anna Golędzinowska, Mary Wagner, ks. Ángel Fernández Artime, ks. kard. Henryk Gulbinowicz

