AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIEKARACH ŚLĄSKICH
OTWIERA DRZWI DO PRZYSZŁOŚCI ZARÓWNO MŁODZIEŻY, JAK I DOROSŁYM.
OFERUJE TRZY TYPY SZKÓŁ:

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego dla młodzieży
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna nr 2 – kierunek technik usług kosmetycznych

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III
Sobieskiego
jest szkołą nowoczesną, innowacyjną, uczącą zarówno w sposób
tradycyjny w murach szkoły oraz poprzez wyjazdy na różnego
rodzaju warsztaty i wykłady organizowane przez uczelnie, z którymi
mamy umowy partnerskie. Oferujemy możliwość wyboru
przedmiotów rozszerzonych zgodnie z zainteresowaniami ucznia,
dzięki czemu można skuteczniej przygotować się do egzaminu
maturalnego. Nauka odbywa się w zespołach międzyklasowych, co
daje możliwość łączenia dowolnych przedmiotów rozszerzonych.

„Przez muzykę do serca”, co roku organizujemy miejski Finału
WOŚP, a także współpracujemy z piekarską ochronką.
Nasza szkoła jest umiejscowiona w centrum miasta, dzięki czemu
łatwo
do
niej
dojechać
komunikacją
miejską.

W szkole są bardzo dobrze wyposażone pracownie. Wszystkie sale
posiadają tablice multimedialne lub rzutniki oraz nowoczesne
pomoce naukowe, a lekcje wychowania fizycznego odbywają się
m.in. na szkolnym Orliku i w siłowni. Cały budynek został
wyremontowany
i poddany
termomodernizacji.

JEDYNE TAKIE SZKOŁY W NASZYM
MIEŚCIE!
III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

W ofercie szkoły jest również Klasa Mistrzostwa Sportowego
o profilu piłka ręczna oraz nowość – piłka nożna. Jak dotąd,
nasi piłkarze ręczni osiągali liczne sukcesy, zarówno na szczeblu
regionalnym, jak i krajowym. W bieżącym roku byliśmy Mistrzami
Śląska Juniorów w piłce ręcznej.
Młodzież naszego liceum jest ciekawa świata i wie, że podróże
kształcą, dlatego chętnie bierze udział w wycieczkach. Udało nam
się już zwiedzić Paryż, Londyn i Pragę i mamy nadzieję, że to
jeszcze nie koniec.

Jesteś osobą pełnoletnią, ale nie mogłeś rozpocząć lub ukończyć nauki w
szkole średniej? Nie wszystko stracone – nasze liceum dla dorosłych
pozwoli Ci zdobyć wykształcenie średnie, przygotuje Cię do matury i
umożliwi podjęcie nauki na studiach lub w szkole policealnej.
Zapraszamy absolwentów gimnazjów, szkól podstawowych
i zawodowych.
Zajęcia będodbywać się w wybrane weekendy. Nauka w liceum będzie
trwała:
- po 8-letniej szkole podstawowej - 4 lata,
- po gimnazjum - 3 lata, - po szkole zawodowej - tylko 2 lata.
Zachęcamy do polubienia naszego fanpage’a na Facebooku i śledzenia
szkolnej strony internetowej. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania
i rozwiejemy wątpliwości.

Zapraszamy do
Akademickiego Zespołu Szkół!

Chcąc uzupełnić swoją wiedzę o świecie, uczniowie poznają
techniki sztuki teatralnej, odkrywają piękno muzyki, wyjeżdżając do
kin, teatrów czy filharmonii.
Szkoła umożliwia rozwój pasji artystycznych swoich uczniów,
organizując zajęcia, których efekty możemy podziwiać podczas
różnych uroczystości szkolnych i miejskich.
Społeczność naszego liceum nie pozostaje obojętna na potrzeby
innych ludzi. Często angażujemy się w szeroko rozumianą
działalność społeczną. Zorganizowaliśmy koncert charytatywny
AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

zapraszamy na szkolny FB https://www.facebook.com/azspiekary/
Więcej na stronie internetowej AZS https://azs.piekary.pl/

