
Drodzy Absolwenci Gimnazjum!

 Serdecznie zapraszamy Was do podjęcia nauki w V Liceum Ogólnokształcącym  działającym 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. 

KLASA TURYSTYCZNA

Przedmioty  realizowane  w  zakresie  rozszerzonym:  geografia,  wiedza  o
społeczeństwie  i  język  obcy.  Proponujemy  do  wyboru  2  języki  obce   spośród:
angielskiego,  niemieckiego i  francuskiego (jeden  język  realizowany  jest  na  poziomie
rozszerzonym).  Profil  ekologiczny  został  stworzony  z  myślą  o  rozwijaniu  Waszych
zainteresowań turystyką i podróżowaniem. 

 Interesuje Cię świat? Chciałbyś zobaczyć egzotyczne kraje? Poznać innych ludzi, ich
tradycje i  życie współczesne? To profil  dla tych, którzy pasjonują się turystyką  oraz chcą
poznać  bliżej  kulturę   różnych  zakątków świata.  Podejmując  naukę  w tej  klasie  zyskujesz
szerokie perspektywy zawodowe, np. tłumacz języków obcych, copywriter, redaktor, wydawca,
animator kultury i imprez turystycznych. Zwiększona liczba godzin z przedmiotów takich jak
geografia, wiedza o społeczeństwie oraz języki obce umożliwi Ci  studiowanie na kierunkach:
hotelarstwo,  geografia,  stosunki  międzynarodowe,  filologia  obca,  turystyka  i  rekreacja,
zarządzanie i     logistyka.

W naszej  szkole,  każdy z Was będzie mógł pogłębiać swoje zainteresowania i  pasje
twórcze  na wybranych  zajęciach  pozalekcyjnych,  wśród  których  proponujemy m.  in.:  Koło
Polonistyczno-Dziennikarskie,  Klub  Wolontariusza,  Koło  Informatyczne,  Koło  Fizyczno-
Astronomiczne,  Koło  Szachowe,  Koło  Strzeleckie,  Koło  Miłośników  Książek  i  wiele  innych
atrakcyjnych zajęć.

Z naszej strony zapewniamy każdemu uczniowi:

- dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych dzięki wykwalifikowanej kadrze 
pedagogicznej,

 - opiekę pielęgniarską i stomatologiczną,,

 - pomoc pedagoga szkolnego,

 - konsultacje szkolnego doradcy zawodowego,

 - korzystanie z zasobów skomputeryzowanej biblioteki i Internetowego Centrum 
Multimedialnego,

 - korzystanie ze sklepiku szkolnego w klubie „Raj”,

 - boisko, salę gimnastyczną i siłownię, 

 - bogato wyposażone pracownie przedmiotowe i informatyczne z dostępem do Internetu.

Mamy nadzieję  ,  że  już  1  września  2014 r.  będziemy mogli  powitać  Was w V  LO  
w ZSP nr 1, które polubicie i miło będziecie wspominać po latach, gdyż nasza szkoła znana
jest z ciepłej i przyjaznej atmosfery, jaką otaczamy wszystkich uczniów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


