Drodzy Absolwenci III LO w Gdyni !!!
Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w działalność Stowarzyszenia Absolwentów
Gdyńskiej Trójki (SAGT), którego celem jest wspieranie wszystkich absolwentów gdyńskiej
Trójki oraz jej obecnych uczniów, a także integracja całej społeczności absolwentów III LO
w Gdyni. Silna społeczność absolwentów stanowi ogromną wartość, która może przynosić
korzyści wszystkim byłym i obecnym uczennicom i uczniom Naszej Szkoły.
Stowarzyszenie organizuje szereg projektów, z których najważniejsze to:
•

•

•

•

•

program mentoringowy dla obecnych uczniów III LO polegający na tworzeniu
warunków do efektywnej współpracy uczniów z absolwentami, którzy m.in.
wykorzystując swoje doświadczenie wspieraliby uczniów w zakresie racjonalnego
wyboru kierunku studiów, ścieżki kariery itp. ,
stypendium SAGT im. prof. Czesława Poznańskiego - stypendium przyznane po raz
pierwszy w 2016 roku z inicjatywy grupy absolwentów Gdyńskiej Trójki, którzy w ten
sposób chcieli wyrazić wdzięczność za lata nauki w III LO swojemu wybitnemu
matematykowi i wychowawcy / w następnych latach mają być przyznawane kolejne
stypendia w zależności od wielkości pieniędzy zgromadzonych przez SAGT na ten cel/,
spotkania w III LO w ramach projektu "Gość SAGT" - cykliczne spotkania uczniów
z zaproszonymi absolwentami, którzy mogą się podzielić ciekawą historią swojego
życia, kariery itp., udział w organizacji szkoleń i warsztatów /ew. obozów naukowych/
dla uczniów i nauczycieli,
lokalne spotkania integracyjne - cykliczne spotkania absolwentów odbywające się
m.in. w: Warszawie, Trójmieście oraz Londynie, a mające na celu integrację
i wzajemne wspieranie się absolwentów III LO w Gdyni bez względu na miejsce
aktualnego pobytu/stałego zamieszkania lub wykonywany zawód albo inne
okoliczności ,
udział w ważniejszych wydarzeniach na terenie III LO lub związanych
z funkcjonowaniem Liceum – „Dzień otwartych drzwi”, „Pożegnanie uczniów klas
maturalnych”, „Ślubowanie klas pierwszych”, „Rozpoczęcie roku szkolnego”,
„Wręczenie stypendiów fundowanych przez SAGT”, przyznawanie wyróżnień uczniom
lub nauczycielom III LO w Gdyni w Polsce lub poza jej granicami / finały olimpiad
ogólnopolskich lub międzynarodowych , rankingi, nagrody lub stypendia dla uczniów
albo nauczycieli…. /, konferencje naukowe z udziałem uczniów lub nauczycieli Szkoły,
itp.

Zachęcamy do śledzenia działalności Stowarzyszenia na facebooku ( SAGT - Stowarzyszenie
Absolwentów Gdyńskiej Trójki ) i polubienie strony Stowarzyszenia. Serdecznie prosimy
o przesłanie swoich danych kontaktowych, m.in. w celu otrzymywania newslettera, na adres
mailowy Stowarzyszenia sagt.info@gmail.com.
Jednym z ważniejszych bieżących celów Stowarzyszenia jest stworzenie bazy absolwentów
III LO, w której zgromadzone zostałyby następujące dane: aktualny kontakt do absolwenta,
informacja o ukończonej przez niego uczelni oraz ew. przebiegu kariery zawodowej, w tym

aktualnie wykonywanym zawodzie. Zachęcamy Państwa do przekazywania również i tych
danych.
Siła pozytywnego oddziaływania SAGT zależy w dużej mierze od aktywności w ramach
Stowarzyszenia jak największej liczby absolwentów Trójki. Zatem, Drodzy Absolwenci III LO
w Gdyni, zapisujcie się do SAGT !!! Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, to prosimy je
przesyłać bezpośrednio na adres mailowy Stowarzyszenia.
Z poważaniem,
Stowarzyszenie Absolwentów Gdyńskiej Trójki "SAGT"
KRS: 0000507575
nr konta: 41 2030 0045 1110 0000 0423 1380
PayPal: sagt.info@gmail.com

