
INFORMACJA
DLA UCZNIÓW KLAS I ORAZ ICH RODZICÓW

WYJAZD INTEGRACYJNY
Wyjazd dla wszystkich nowych uczniów III  LO odbędzie się w Drzonkowie według poniższego
harmonogramu:

 Klasy IA i IG – 28.08.2017 (poniedziałek) 
 Klasy IB, IC i ID – 29.08.2017 (wtorek)
 Klasy IE i IF – 30.08.2017 (środa)

Koszt wyjazdu: 50 zł. 
Prosimy o wpłatę w/w kwoty w momencie składania oryginałów świadectw i zaświadczeń o

wyniku egzaminu z OKE, tj. 29.06-06.07.2017 w sali gimnastycznej. 
Program wyjazdu:
9:15 – zbiórka przed szkołą
9:30 – wyjazd do Drzonkowa
10:00 – 15:30 – zajęcia integracyjne wg specjalnego harmonogramu WOSiR (np. strzelanie 
laserowe, grill, przejazd bryczką, itd.)
15:30 – powrót do Zielonej Góry
16:00 – rozwiązanie wyjazdu integracyjnego

SPOTKANIE Z RODZICAMI KLAS I
04.09.2017 o godzinie  17:00 odbędzie się spotkanie klas I z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami
klas.

WPŁATA  NA RADĘ RODZICÓW
Prosimy  o  przygotowanie  i  dokonanie  wpłaty  100  zł  na  Radę  Rodziców  w  dniach  złożenia
oryginału świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu z OKE (29.06 – 06.07.2017) w  sali
gimnastycznej. Wpłat można również dokonywać na konto szkoły – numer konta jest podany na
stronie www.lo3.pl. 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 04.09.2017 O GODZINIE 10:00.
Od godziny 11:15 będą się odbywać testy diagnostyczne z języków obcych wg list

zamieszczonych na stronie internetowej III LO.

INFORMACJA
DLA UCZNIÓW KLAS I ORAZ ICH RODZICÓW

WYJAZD INTEGRACYJNY
Wyjazd dla wszystkich nowych uczniów III LO odbędzie się w Drzonkowie według poniższego
harmonogramu:

 Klasy IA i IG – 28.08.2017 (poniedziałek) 
 Klasy IB, IC i ID – 29.08.2017 (wtorek)
 Klasy IE i IF – 30.08.2017 (środa)

Koszt wyjazdu: 50 zł. 
Prosimy o wpłatę w/w kwoty w momencie składania oryginałów świadectw i zaświadczeń o

wyniku egzaminu z OKE, tj. 29.06-06.07.2017 w sali gimnastycznej. 
Program wyjazdu:
9:15 – zbiórka przed szkołą
9:30 – wyjazd do Drzonkowa
10:00 – 15:30 – zajęcia integracyjne wg specjalnego harmonogramu WOSiR (np. strzelanie 
laserowe, grill, przejazd bryczką, itd.)
15:30 – powrót do Zielonej Góry
16:00 – rozwiązanie wyjazdu integracyjnego

SPOTKANIE Z RODZICAMI KLAS I
04.09.2017 o godzinie  17:00 odbędzie się spotkanie klas I z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami
klas.

WPŁATA  NA RADĘ RODZICÓW
Prosimy  o  przygotowanie  i  dokonanie  wpłaty  100  zł  na  Radę  Rodziców  w  dniach  złożenia
oryginału świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu z OKE (29.06 – 06.07.2017) w  sali
gimnastycznej. Wpłat można również dokonywać na konto szkoły – numer konta jest podany na
stronie www.lo3.pl. 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 04.09.2017 O GODZINIE 10:00.
Od godziny 11:15 będą się odbywać testy diagnostyczne z języków obcych wg list

zamieszczonych na stronie internetowej III LO.


