DOBRY

Gimnazjalista

TYGODNIK SĄDECKI

11

Zespół Szkół Społecznych „SPLOT”

– Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
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„SPLOT” został założony w 1989 roku jako jedna z pierwszych szkół
niepublicznych w Polsce. Od tego czasu nieprzerwanie pracujemy
z młodzieżą, uczymy i wychowujemy, otwieramy na świat i ludzi.

A co wyróżnia naszą szkołę wśród innych
– oto wypowiedzi uczniów
„SPLOT spośród innych szkół
z pewnością wyróżnia otwartość
na ucznia oraz indywidualne podejście do każdego. Nauka tutaj
pozwala mi rozwijać moje zainteresowania, przede wszystkim dzięki możliwości dowolnego wyboru
rozszerzeń. Ponadto nauczyciele
zawsze są gotowi do pomocy, między innymi na specjalnych zajęciach
nazywanych konsultacjami.”
Paula kl. I LO

„Chcę zostać w SPLOCIE, ponieważ ta szkoła daje mi niepowtarzalną szansę na wyjazd na roczne
stypendium do USA. Wierzę, że naprawdę dużo na tym zyskam. Myślę, że nie będzie to tylko znajomość języka, ale także sprawdzenie
się w różnych sytuacjach. Jestem
przekonana, że po takiej samodzielnej podróży będę jeszcze bardziej pewna siebie, a to zaprocentuje w przyszłości.”
Ala kl. 3 gimnazjum (będzie
stypendystką TJ w roku szkol.
2013/2014)

„Wybrałam SPLOT, ponieważ
tutaj mogę zdecydować się na rozszerzenia w 2 klasie, a nie w 1. Jeśli czegoś na lekcji nie rozumiem,
mogę iść na konsultacje. Podobają mi się również szkolne stypendia naukowe. Nauczyciele są bardzo mili, pomocni i wiem, że dobrze
przygotują mnie do matury.”
Kasia kl. I LO

W „SPLOCIE” uczą się
również obcokrajowcy.

„SPLOT mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Szkoła jest mała, ma
nieliczne klasy, przez co są świetne
warunki do nauki.”

Obóz międznarodowy Tel-Aviv 2012
Kuba kl. I LO
„ Chcemy zostać w SPLOCIE
w liceum, ponieważ nie musimy od razu wybierać rozszerzeń.
W szkole jest wysoki poziom nauczania, dzięki czemu uczniowie
uzyskują dobre wyniki na maturze. Mamy możliwość wyboru nie
tylko rozszerzeń, ale również zajęć
w ramach wychowania fizycznego (basen, ścianka wspinaczkowa,
hala). Organizowanych jest dużo
wymian zagranicznych, ciekawych
wycieczek, wyjazdów sportowych.
Wszyscy się tu znamy i lubimy.”
Uczniowie kl. 3 gimnazjum

W „SPLOCIE” można uzyskać stypendium i wyjechać na rok, aby
uczyć się w prestiżowej szkole w USA – Thomas Jefferson School
w Saint Louis.
„Wyjazd do Thomas Jefferson
School (TJ) był jednym z najważniejszych wydarzeń w moim dotychczasowym życiu. Naturalnie,
decyzja o wyjeździe była trudna, jednak perspektywa spędzenia
roku w renomowanej, amerykańskiej szkole mnie przekonała. Dzisiaj wiem, że podjęłam właściwą

decyzję. Przez ten rok poszerzyłam
swoje horyzonty, poznałam odmienną kulturę i wiele się nauczyłam. Po angielsku porozumiewam
się płynnie, ponieważ oprócz rozmów z rodziną przez Internet nie
miałam innej możliwości wykorzystania swojego ojczystego języka.”
Basia W. – stypendystka TJ w roku
szkol. 2010/2011
„Mnie również ciężko było podjąć decyzję o wyjeździe, ale teraz
już wiem, że postąpiłam właściwie.
Rozłąka z rodziną na tak długi okres

czasu przerażała mnie najbardziej.
Na szczęście, nie okazało się to takie straszne, ponieważ w Thomas
Jefferson School poznałam wiele cudownych osób – nauczycieli
i uczniów szkoły. Nawiązałam kilka przyjaźni, które będę pielęgnować przez długie lata. Najważniejsze
jest jednak to, że bardzo dojrzałam
i zmieniłam swoje podejście do różnych spraw. Wyjazd był dla mnie
wspaniałą okazją dla sprawdzenia
siebie i nabrania samodzielności.”
Kinga B. – stypendystka TJ w roku
szkol. 2011/2012

„Moja nowa szkoła spełniła moje
marzenia. Stosunek nauczycieli
do uczniów jest bardzo dobry. Zawsze pomogą, kiedy czegoś nie rozumiem. Koledzy z klasy też bardzo
mi pomagają. Jestem bardzo szczęśliwa, że chodzę akurat do tej szkoły i mam nadzieję, że uda mi się ją
ukończyć, pomimo trudności językowych, jakie mam.”
Irina Lomati, Mołdawia, kl. I LO
„ Jestem obcokrajowcem.
SPLOT stał się dla mnie drugim
domem tutaj, w Polsce. Przed
przyjazdem moja wiedza z niektórych przedmiotów była minimalna, ale dzięki nauczycielom, którzy pomagają mi jak tylko mogą
i nowym kolegom, bardzo dużo
się uczę. Uczęszczam do SPLOTU pierwszy rok, ale już wiem,
że wybrałem dobrą szkołę.”
Igor Lomati, Mołdawia, kl. I LO

PRZYJDŹ I ZOBACZ JAK UCZYMY – UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ JUŻ DZIŚ!

W „SPLOCIE” DZIEŃ OTWARTY JEST CODZIENNIE!
www.splot.info

