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NA DOBRY POCZĄTEK
 Doceniamy: 

entuzjazm, radość, 
gotowość do pracy 

przynoszone przez uczniów.
 

Poznajemy się i budujemy relacje.
 

wrzesień bez jedynek * integracja * wycieczki

wydarzenia i rozmowy



NORWIDZIAK
 

 
Jesteś nim

od momentu uroczystego przyjęcia
do grona uczniów naszej szkoły

podczas Dnia Patrona.



SZKOŁA  Z  KLASĄ

1. przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym:

 
a) biologia, chemia

b) biologia, chemia, matematyka

c) matematyka, fizyka, informatyka

d) matematyka, fizyka, informatyka

e) geografia, matematyka, j. angielski

f) j. polski, j. angielski, historia/wos

s) klasa sportowa

2. patronat nad klasami:
 

Śląski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytetu Łódzki

KS Częstochowianka

KS Norwid

 

3. języki obce:
 

 nauczane międzyoddziałowo

 

historię Norwida współtworzą pokolenia pasjonatów
jesteśmy otwarci na kolejnych



OLIMPIADY
KONKURSY * ZAWODY

możliwość uzyskania informacji o tym

ile umiem i w którym miejscu jestem
 

 

trudno zliczyć puchary, dyplomy i wyróżnienia zdobyte przez naszych uczniów
 

jeśli chcesz,
możesz w tym uczestniczyć,

pomożemy Ci



WSPÓŁPRACA
t o  p o d s t a w a:

UCZELNIE
Politechnika Częstochowska

UJD w Częstochowie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Śląski

Śląski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Wrocławski

PRACODAWCA
ZF Poland IT Center

ŚRODOWISKO LOKALNE
instytucje miejskie, kultury, sportowe,

 edukacyjne, udzielające wsparcia
INNE KRAJE

Hiszpania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy



Nauczyciele 
z pasją

prowadzą
ZAJĘCIA

POZALEKCYJNEkoła przedmiotowe

zajęcia
artystyczne

rozwój
osobisty

języki
obce

aktywność
sportowa



W
A
R
T
O
Ś
C
I

przyjaźń

rodzina

szczęście

szacunek

wiedza

miłośćszczerość

zdrowie

wiara

honor



DORADZAMY

doradztwo zawodowe

SPRAWY MATERIALNE

stypendia, pomoc socjalna,
Fundacja A. Olaka

DLA TYCH, CO Z DALEKA

bursa miejska

WYCHOWANIE I OPIEKA
jesteśmy w razie potrzeby

WSPIERAMY SIĘ

w norwidowskiej rodzinie

RÓŻNIE BYWA

pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna

OPIEKA MEDYCZNA

gabinet pielęgniarski
opieka stomatologiczna

PROFILAKTYKA

przypominamy o tym,

co ważne
 



SAMORZĄD 
UCZNIOWSKI

aktywność i niespożyta energia

lekcja samorządności

wyjątkowa okazja żeby robić coś fajnego

wydarzenia * imprezy * uroczystości * debaty * prezentacje * kampanie * radiowęzeł * fb 
 wolontariat * koncerty * kiermasze * współpraca z instytucjami lokalnymi * wsparcie dla

potrzebujących * kibicowanie * sprawy uczniów * Bluzy Norwidziaka * Festiwal Norwidziaka     



POMAGAMY
z potrzeby chwili
z potrzeby serca

 

wspieramy potrzebujących

oddajemy krew

sadzimy żonkile

usypujemy „górę grosza”

dzielimy się dobrym słowem, talentem, czasem

"Filos"

wspieramy się nawzajem

 

dajemy * prosimy * rośniemy



Aktywność ruchowa jest potrzebna dla
kondycji fizycznej i intelektualnej.

 
w naszej szkole,
 każdego dnia, 
w pięknej hali,

zawsze z sercem i uśmiechem
 

dodatkowo: 

Dzień Dziecka i Sportu, zawody, 

 regularne mecze pierwszoligowego

zespołu piłki siatkowej, 

dobre samopoczucie 

piłka siatkowa

koszykówka

piłka ręczna

piłka nożna

lekkoatletyka

łyżwy

pływanie

tenis stołowy

a nawet :) szachy

SPORT



śpiewamy

tańczymy

gramy

malujemy

rysujemy

recytujemy

fotografujemy

nagrywamy

piszemy

chór szkolny

orkiestra dęta

cheerleaderki

schola

szkolny teatr

sekcja dekoracyjna

Fotoklub

zespół wokalny

uroczystości, imprezy,
akademie

Koncert Kolęd
Wigilia na Jasnej Górze

Gala Olimpijczyków i Mistrzów
Noc Filmowa

Galeria Pestka
współpraca z instytucjami

świąteczne karaoke
plener fotograficzny
Festiwal Norwidziaka

K
U
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R
A

soliści * zespoły

doświadczeni * amatorzy

entuzjaści

ARTYŚCI

czas i
przestrzeń
zapraszają

poruszają
czułe
struny duszy



MIEJSCE DLA UCZNIÓW JESTEŚMY OTWARCI

od rana do popołudnia

LOKALIZACJA W CENTRUM MIASTA

MPK, PKS, PKP, rodzice przywożą, spacer :)

POMIĘDZY LEKCJAMI

bufet, hala, SU i inne tajemnice ;)

NASZE SALE, NASZE MIEJSCA

estetyczne, czyste,  wyposażone, dopasowane

CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE

polegamy na sobie, reagujemy gdy trzeba

Każdy
 

ma możliwość 
czerpania z dorobku 

tego miejsca.
 

Ma też szansę na 
pozostawienie po sobie 

dobrego śladu.

WSPIERANIA TALENTÓW

stypendia naukowe, ITN

OTWARTE NA ŚWIAT

Erasmus, wymiany

DLA LUDZI Z PASJĄ

którzy są przekonani...

 

… że wiele jest możliwe

CIEKAWYCH ŚWIATA I LUBIĄCYCH ŻYCIE



SUKCES
to poczucie, że idzie się w dobrym kierunku,
realizując własne talenty, plany i marzenia,

w miejscu, które temu sprzyja.
Czasem będzie to potwierdzane ocenami, wynikami

jednak najważniejsze są: dobre intencje,
chęć do uczenia się, osobista satysfakcja,

wewnętrzna motywacja i wytrwała praca.



norwid.net
Znacznie więcej niż tylko szkoła.




