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Drodzy Uczniowie klasy ósmej! 

 Zbliża się zakończenie kolejnego etapu Waszej edukacji. Staniecie więc przed wyborem 

dalszej drogi kształcenia i zapewne będziecie szukali szkoły średniej, która będzie realizowała 

Wasze zainteresowania. Nie jest to wybór łatwy, bowiem przed Wami wiele możliwości i wiele 

szkół, które zapraszają w swe podwoje. Pewnie rozmawiacie o tym ze swoimi bliskimi  

i nauczycielami w szkole,  licząc na ich pomoc w podjęciu tej niezwykle ważnej decyzji, od której 

w dużej mierze zależy Wasze dalsze życie, gdyż w nowej szkole spędzicie kilka najbliższych lat. 

 Aby pomóc Wam w podjęciu tej  decyzji zapraszamy Was wraz 

z Waszymi Rodzicami na Dzień Otwarty naszej szkoły - XXX Liceum Ogólnokształcącego im. św. 

Brata Alberta Adama Chmielowskiego w Krakowie, który odbędzie się 18 listopada 2020 roku 

o godz. 17.30 poprzez aplikację ZOOM. 

Zaprezentujemy wówczas ofertę edukacyjną, przedstawimy naszą szkołę, kadrę 

nauczycielską oraz możliwości spędzania czasu po lekcjach. W trakcie spotkania postaramy się 

odpowiedzieć na wszelkie pytania, wyjaśnić wątpliwości, przedstawić plany oraz konkretne efekty 

naszych działań. Zaproponujemy udział w tzw. pokojach tematycznych odnośnie odnośnie 

konkretnych zagadnień związanych ze szkołą i rekrutacją, a także zaprezentujemy pokazy 

taneczno-teatralne naszych uczniów . Będziecie też mieli możliwość wzięcia udziału 

w  warsztatach tanecznych prowadzonych przez naszych uczniów, czy też przeprowadzenia 

bezpośredniej rozmowy z nimi..   

Zapewniamy, że nasza oferta na rok szkolny 2020/2021 będzie kontynuacją tego,  

o przynosi wymierne efekty. Jesteśmy również otwarci na Wasze sugestie i propozycje, które 

postaramy się wprowadzić w naszej ofercie. 

 Jednocześnie życzę Wam, aby szkoła, którą wybierzecie, spełniła Wasze potrzeby 

i oczekiwania oraz przyniosła Wam dużo radości i satysfakcji z trafnego wyboru. 
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Do zobaczenia 18 listopada 2020 roku o g. 17.30 na ZOOM! 

Link do spotkania będzie podany na stronie internetowej szkoły, Facebooku oraz Instagramie 

naszego liceum. 

      

 

Dyrektor Szkoły Ewa Dziekan-Feliksiak  

oraz cała społeczność szkolna      
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