Zasady rekrutacji do szkół „Pro Europa”
(począwszy od roku szkolnego 2015/2016)

Rekrutacja odbywa się od 1 marca i trwa do wyczerpania miejsc w klasach na
każdym poziomie. Przy większej liczbie uczniów istnieje możliwość stworzenia
kolejnej klasy.
Brak progów punktowych, od średniej 4,5 na świadectwie końcowym zniżki w
czesnym.
Zapisy na miejscu, oferujemy pomoc przy naborze elektronicznym.
Punkt przedszkolny - wszelkie informacje na miejscu lub pod telefonem 504
143 227
Szkoła podstawowa:
W ofercie:
- zajęcia zgodne z podstawa programową
- język angielski + raz w tygodniu zajęcia z native speakerem
- drugi język do wyboru- francuski lub niemiecki
- autorski program w-f
- do wyboru zajęcia dodatkowe: aikido, taniec, basen (jedno z nich w czesnym,
można wybrać pozostałe zajęcia , ale wtedy opłata wynosi 40 zł/m za każde z
nich np. rodzic wybiera aikido opłacone w czesnym i dopłaca 40 zł /m za basen
lub basen oraz taniec i dopłaca 80 zł/m)
- zajęcia olimpic extra- indywidualne lekcje z nauczycielem z wybranego przez
rodzica przedmiotu z jakim dziecko ma problem ( wyrównanie szans
edukacyjnych)
- język migowy
- aktywna świetlica z odrabianiem lekcji
- zajęcia artystyczne prowadzone przez specjalistów Łódzkiego Stowarzyszenia
- drama
- obiad
- warzywa i owoce z programu ARR
- mini przedsiębiorczość w praktyce: zajmowanie się szkolnym kurnikiem i
szklarnią oraz sklepikiem
- opieka poradni pedagogiczno-psychologicznej działającej w naszej szkole
- innowacyjna technika- w starym stylu tj. pieczenie ciast, haftowanie, szycie na
maszynie itd
- opieka poradni pedagogiczno-psychologicznej działającej w naszej szkole
- koło fotograficzne
To wszystko w czesnym - 300 zł/m

Gimnazjum:
- zajęcia zgodne z podstawą programową
- język angielski + raz w tygodniu zajęcia z native speakerem
- drugi język do wyboru- francuski lub niemiecki
- autorski program w-f
- do wyboru zajęcia dodatkowe: aikido, taniec ,basen(jedno z nich w czesnym,
można wybrać pozostałe zajęcia , ale wtedy opłata wynosi 40 zł/m za każde z
nich np. rodzic wybiera aikido opłacone w czesnym i dopłaca 40 zł /m za basen
lub basen oraz taniec i dopłaca 80 zł/m)
- zajęcia olimpic extra- indywidualne lekcje z nauczycielem z wybranego przez
rodzica przedmiotu z jakim dziecko ma problem ( wyrównanie szans
edukacyjnych)
- język migowy
- zajęcia artystyczne prowadzone przez specjalistów Łódzkiego Stowarzyszenia
-drama
- obiad
- mini przedsiębiorczość w praktyce: zajmowanie się szkolnym kurnikiem ,
szklarnią , prowadzenie szkolnego sklepiku
- zajęcia z nowego przedmiotu –Kultura Europy
- zajęcia na Politechnice Łódzkiej w ramach Drzwi Zawsze Otwarte
- opieka poradni pedagogiczno-pedagogicznej działającej w naszej szkole
- zajecia techniczne- w starym stylu( gotowanie, majsterkowanie, szycie na
maszynie itd)
- koło fotograficzne
To wszystko za 300 zł/m
Liceum
- zajęcia zgodne z podstawą programową
- język angielski + raz w tygodniu zajęcia z native speakerem
- drugi język do wyboru- francuski lub niemiecki
- elementy filozofii, retoryki i logiki( nowy przedmiot)
- autorski program w-f
- do wyboru zajęcia dodatkowe: aikido, taniec ,basen
- zajęcia master class- indywidualne lekcje z wybranych przedmiotów
zdawanych na maturze
- rozszerzenia dostosowane do potrzeb indywidualnych uczniów np. biologia,
chemia, geografia, fizyka , biofizyka
- obiad
- mini przedsiębiorczość w praktyce: prowadzenie mini przedsiębiorstwa (
renowacja mebli)

- zajęcia z nowego przedmiotu –Kultura Europy( przygotowanie do części ustnej
matury w zakresie innych tekstów kultury niż literatura- zajęcie z historii filmu,
teatru, malarstwa, rzeźby)
- zajęcia na Politechnice Łódzkiej w ramach Drzwi Zawsze Otwarte
- opieka poradni pedagogiczno-pedagogicznej działającej przy naszej szkole
- koło fotograficzne
TO wszystko w czesnym- 300 zł/m
Szkoły dla dorosłych
Liceum - zapisy na telefon ( 504 143 227) Kursy sobotnie -językowe
- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego

