
GALERIA TRÓJKI  
 

 
 

U nas jest ciekawie! 

 

 

 

 

 

Oferujemy 

W roku szkolnym 2020/2021 
 oferujemy naukę w klasach o profilach z możliwością 

rozszerzania następujących przedmiotów: 
 

język polski – historia,  język polski – wos, 

biologia - język polski,  biologia – chemia, 

geografia – wos,  geografia - matematyka 

oraz naukę trzech języków obcych 

angielskiego, niemieckiego lub włoskiego 

  *na poziomie rozszerzonym kontynuacja języka 
wskazanego na świadectwie na poziomie II.1. 

  o utworzeniu proponowanych klas  

lub profili w klasach 

decydować będzie liczba osób deklarujących chęć 

rozszerzania wybranych przedmiotów 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 
http://www.3lo.gorzow.pl 

Nasze zalety: 

 Jesteśmy  niewielką  szkołą  w spokojnej    

okolicy. 

 Mamy dogodne  położenie komunikacyjne. 

 Zajęcia  odbywają się w systemie  

jednozmianowym. 

 Trenujemy  umysł…  i  ciało. 

 Odnosimy  sukcesy  w  nauce  i  sporcie. 

 Jesteśmy  widoczni  w środowisku  

lokalnym. 

 Chętnie  pomagamy  innym. 

Po  prostu  przyjdź i  sprawdź  

ZAPRASZAMY  

http://www.lo.gorzow.pl/


Zapewniamy: 

 
 

 zajęcia pozalekcyjne, na których możesz wyrównać 
swoje szanse i poszerzyć zainteresowania: koło 
miłośników polszczyzny, warsztaty biblioteczne, 
moje zdrowie dziś i jutro, warsztaty pierwszej 
pomocy, koło fotograficzne, 

 interesujące wyjazdy i wycieczki szkolne związane z 
realizowanym profilem kształcenia np.:  Klub 
młodego wynalazcy w Stanowicach, Warszawa 
między literaturą a historią, Rowerowym szlakiem 
z Szaferem, Muzeum Geologiczne w Szczecinie, Młyn 
Wiedzy i planetarium w Toruniu, Twierdze, zamki, 
bunkry – historia wokół nas, 

 liczne konkursy np.: poezja staropolska, czytam, bo 
umiem, geografia nie tylko po polsku,  

 projekty: Zwykły niezwykły człowiek, Szkiełko i oko, 
Postaw na OZE, Na tropach zagadek językowych, 

 imprezy pozalekcyjne: Międzynarodowe Boże 
Narodzenie, Języki po godzinach, doświadczoną i 
życzliwą kadrę pedagogiczną, 

 zajęcia z autorką jednego z najlepszych programów 
nauczania języka polskiego dla szkół 
ponadgimnazjalnych, 

 ciekawie prowadzone lekcje z wykorzystaniem 
technik multimedialnych, 

 bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę, 
 wyjścia do teatru, kina i filharmonii, 
 zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów 

pływania, siatkówki, instruktorów  tańca 
towarzyskiego i fizjoterapeutów, 

 objęcie programem „Oswoić maturę",  
 naukę demokracji przez działalność w Parlamencie 

Uczniowskim,   
 możliwość zaangażowania w wolontariat na rzecz 

ludzi i zwierząt, 
 spotkanie przy „Herbatce dla absolwentów”, 
 wi-fi dostępne dla wszystkich uczniów, 

koniec  zajęć  najpóźniej o 15:20. 

 

Zapraszamy  dołączcie do nas! 

 

DZIEŃ OTWARTY 

18 kwietnia 2020r. 

 godz. 11:30 
Nasz adres: 

ul. Estkowskiego 3 

66 - 400 Gorzów Wlkp. 

tel. 7202400, fax (095) 7202149 

e-mail: zso3@edu.gorzow.pl

 

 

Witamy w TRÓJCE! 

Misją III Liceum Ogólnokształcącego 
w Gorzowie Wlkp. są słowa Jana Pawła II: 

 

„W wychowaniu chodzi głównie o to, 
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 
– o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby 

więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał 
bardziej i pełniej być człowiekiem to znaczy ażeby 

również umiał być nie tylko z drugim, 
ale także dla drugich”. 

Przemówienie w UNESCO (02.06.1980) 

 
Chcemy to osiągnąć poprzez: 

 
* wspieranie uczniów w ich rozwoju osobistym, 

* rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej 
na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 

* uczenie odpowiedzialności za siebie i innych, 
* godzenie wolności własnej z wolnością innych, 

* wskazywanie drogi do osiągania celów życiowych 
i wartości ważnych dla odnalezienia własnego  

miejsca w świecie, 
* uczenie szacunku dla dobra wspólnego  

jako podstawy życia społecznego. 
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