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Drodzy młodzi przyjaciele!
Zbliża się czas,
kiedy będziecie
musieli
zdecydować,
której
z bełchatowskich
szkół ponadgimnazjalnych
powierzycie zadanie
przygotowania
Was do egzaminu maturalnego. Spotkacie się przy tej
okazji z wieloma stereotypowymi spostrzeżeniami, takimi jak np.:
- ponoć najlepszą szkołą jest ta,
do której idą najlepsi;
- ponoć w takiej szkole uczą najlepsi
nauczyciele;
- ponoć tylko tam osiąga się najlepsze
wyniki.
Dużo w tym prawdy... tylko czy nie jest
prawdą, że:
- łatwiej pracuje się z uczniami zdolnymi wspomaganymi staraniami rodziców;
- wyniki szkoły nie zawsze świadczą
o jakości kształcenia w tej placówce;
- nie zawsze uczniowie otrzymują od
swej szkoły rzeczywistą pomoc w rozwoju swoich umiejętności i talentów…
Nie mnie przyjdzie odpowiadać
na takie właśnie dylematy. To wy będziecie musieli się już niedługo
z nimi zmierzyć…
Pragnę Wam przekazać garść informacji o naszej szkole – VI Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta.
Może zainteresuje Was nasza propozycja edukacyjna i nasz sposób kształcenia zyska Waszą aprobatę?...
Wychodząc z założenia, że w momencie ukończenia gimnazjum wielu z Was
nie ma do końca sprecyzowanych
planów na przyszłość, pragnę Was
poinformować, że w „Herbercie” świadomie nie wprowadziliśmy profilowania klas pierwszych. Klasy profilowane
posiadające szumne nazwy: „menadżerska”, „prawnicza”, dziennikarska”, czy „medyczna” stwarzają tylko
fikcję bo liceum ogólnokształcące
to szkoła, która przygotowuje do studiów i nie kształci w określonych zawodach! Młody człowiek na etapie
klasy I liceum dojrzewa intelektualnie
i dlatego też w „Herbercie” uczymy
wszystkich przedmiotów ogólnokształcących w takim wymiarze godzin, który
ułatwia podjęcie przez Was decyzji
na dalszym etapie edukacji, z jakim

profilem będziecie wiązać swoją przyszłość. Dlatego też dopiero w czerwcu
po I klasie możecie zdecydować,
z jakich przedmiotów chcecie zdawać
egzamin maturalny i jaki profil studiów
wybierzecie.
Uczniowie klasy pierwszej o profilu
ogólnym, w toku dalszej edukacji,
dzielą się na następujące fakultety.
Wtedy mają do wyboru:
- humaniści: język polski, historię, wos;
- „przyrodnicy”: geografię, biologię,
chemię;
- „ścisłowcy”: fizykę, matematykę.
Nauka na wyżej wymienionych fakultetach realizowana jest w klasach II i III
w kilkuosobowych grupach. I taki sposób organizacji nauki w liceum jest dla
Was optymalny! Sprawdziliśmy to już
w „Herbercie” wielokrotnie! I mamy
się czym pochwalić bowiem w „Herbercie” jako w jedynej szkole powiatu
bełchatowskiego maturę zdają wszyscy!!! Od wielu lat jesteśmy w ścisłej
czołówce szkół, które uzyskują najlepsze wyniki w nauce nie tylko z przedmiotów podstawowych ale też rozszerzonych! Wyniki opublikowane przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną
w Łodzi w 2016 roku to dla VI LO
w Bełchatowie staniny bardzo wysokie, wysokie i wyżej średnie! Kolejny
rok z rzędu zostaliśmy za swą edukacyjną pracę docenieni przez ekspertów. W rankingu ogólnopolskiego
czasopisma edukacyjnego „Perspektywy”, który prowadzi klasyfikację najlepszych szkół średnich w Polsce,
po raz kolejny otrzymaliśmy tytuł „Brązowej Szkoły”, poprawiając swój poprzedni wynik o 101 miejsc!!! Takie
rezultaty osiągamy z uczniami, którzy
ukończyli gimnazjum z wynikiem średnim. Można zatem zadać sobie pytanie: jakie uzyskiwalibyśmy wyniki pracując z młodzieżą legitymującą się
świadectwami z czerwonym paskiem?...
Społeczność szkolna to nie tylko nauczyciele i uczniowie. Naszą małą
wspólnotę tworzą wraz z nami rodzice,
którzy aktywnie uczestniczą w życiu
i rozwoju naszej szkoły.
„Herbert” to ponadto szkoła, w której
pracują nauczyciele nie tylko obdarzeni wiedzą i doświadczeniem, lecz również ludzie pełni pasji, otwarci
na zmiany i oczekiwania młodzieży.
Mamy świetnych nauczycieli

i
sprawdzony
pomysł na
organizację
szkoły!!!
Potrzebni
nam
są jeszcze
młodzi ludzie,
którzy nie ulegają schematom i nie poddają się mitom!
Potrzebni są nam młodzi ludzie, których cechuje ciekawość świata, a wiedza jest wyzwaniem i przygodą!
Potrzebni nam jesteście Wy!!!
Wybierając szkołę pamiętajcie o kilku
zasadach:
- przyjrzyjcie się uważnie ofercie edukacyjnej
- przeanalizujcie plan zajęć wybieranej
przez Was klasy;
-zbierzcie informacje na temat organizacji pracy w wybieranej przez Was
szkole;
- wypytajcie znajomych o to, co dzieje
się poza lekcjami w tej szkole i jakie są
efekty tych działań;
- przeanalizujcie liczebność klas i podziały na grupy
- zwróćcie uwagę na to, co mówią o tej
szkole Wasi starsi koledzy.
Miejcie odwagę podejmować samodzielne decyzje! Nie sugerujcie się
podpowiedziami innych!
Przyjdźcie tu, gdzie nie będziecie anonimowi, gdzie naprawdę na Was wszyscy czekają!!!
W imieniu społeczności szkolnej
VI Liceum im. Zbigniewa Herberta
gorąco Was pozdrawiam!
Dyrektor szkoły
Małgorzata Jasitczak

