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NIEPUBLICZNE
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
ETZ CHAIM

UCZ SIĘ
REALIZUJ PASJE

ROZWIJAJ SKRZYDŁA

REKRUTACJA

na bieżąco w ciągu roku - otwarty nabór
dla klasy wstępnej

 

NAUKA TO PODRÓŻ, KTÓRA

TRWA PRZEZ CAŁE ŻYCIE... 

 

PODRÓŻUJ RAZEM Z NAMI



OFERUJEMY

kompleksowe przygotowanie do egzaminu
maturalnego i bogatą ofertę językową:

języków uczymy w wygodnych, mniejszych
grupach
elementy nauczania dwujęzycznego
naukę w trybie jednozmianowym, w
nowocześnie 

pracę przy użyciu indywidualnego sprzętu
multimedialnego
zajęcia rozpoczynające się od godziny 9:00

       angielski, niemiecki, hiszpański, hebrajski

       i komfortowo wyposażonych klasach

Jednym z atutów naszej szkoły jest przyjazna
atmosfera. Zależy nam na komforcie
emocjonalnym naszych licealistów - u nas nikt nie
jest anonimowy, dlatego by efektywnie rozpoznać
oczekiwania, uczniowie otrzymają od nas wsparcie
w postaci tutorów - opiekunów, którzy osobiście
czuwać będą nad  ich rozwojem.

Przyszłym kandydatom oferujemy edukację 
w pierwszej klasie wstępnej, w której naukę
rozpoczniemy od tzw. przedmiotów bazowych, by 
w kolejnym roku dobrać przedmioty, które będą
odpowiadały oczekiwaniom naszych uczniów 
i zapewniały przygotowanie do egzaminu
maturalnego. Założeniem szkoły jest koncentracja
na indywidualnym wsparciu rozwoju naszych
uczniów oraz intensywna nauka języków.

POZNAJMY SIĘ CZYLI TUTORING

Nasze liceum to szkoła skrojona na miarę
indywidualnych potrzeb uczniów, zapewniająca
wszechstronny rozwój, uwzgledniająca możliwości
oraz zainteresowania przyszłych kandydatów.  
Stwarzamy uczniom warunki twórczego działania,
przyswajania ważnych umiejętności przydatnych 
w życiu dorosłego człowieka. 
Uczymy samodzielności, stawiamy na najnowsze
trendy edukacyjne. 
Zgodnie z tradycją szkoły jesteśmy otwarci 
na różnorodność etniczno-wyznaniową.
Chcemy, aby nasi uczniowie rozwijali takie
umiejętności jak:

OFERTA - TWOJE ETZ CHAIM

komunikowanie się z innymi
wyrażanie własnych potrzeb
krytyczne myślenie 
umiejętość współdziałania

DLACZEGO MY ?

indywidualny rozwój uczniów w maksymalnie 

wsparcie tutorów - jeden na jeden
innowacyjne metody kształcenia,
nasi nauczyciele to pasjonaci, efektywnie
współpracujący z uczniami

     16-osobowych, kameralnych klasach 

ETZCHAIM

WSPIERAMY AKTYWNOŚĆ 

Naszą ofertę edukacyjną wzbogacamy również 
o interesujące formy działań pozalekcyjnych,
projektów ekologicznych, prawniczych,
sportowych, charytatywnych.


