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Szkoły dla dorosłych na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej dają szansę na dalszą 
edukację. Celem, jaki sobie stawiamy, jest stworzenie możliwości zdobycia wiedzy 
i umiejętności na poziomie szkoły średniej. Dążymy do przygotowania słuchaczy do ukończenia 
liceum, zdania egzaminu maturalnego i podjęcia studiów.  

Dla absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w trzyletnim 
liceum. Zajęcia  trwają sześć semestrów. Będą się odbywać od poniedziałku do czwartku 
w godzinach od 16 do 20. W cyklu kształcenia, obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są 
w zakresie podstawowym i rozszerzonym, Od klasy drugiej (semestru trzeciego) przewidywane są 2 
przedmioty wiodące: historia i geografia. Wszyscy słuchacze uczą się jednego języka obcego 
w samodzielnych grupach liczących od 7 osób. Mamy  możliwość tworzenia grup: języka 
angielskiego, języka niemieckiego lub języka rosyjskiego jako kontynuację z poprzedniego etapu 
kształcenia. 

 
Dla absolwentów szkoły podstawowej przewidujemy naukę przez okres czterech lat  

(8 semestrów). Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są od klasy pierwszej. Jako 
przedmioty rozszerzone proponujemy historię i geografię. 

 
Nauka jest bezpłatna przez cały okres kształcenia. 

 
Wymagane dokumenty: 

• Wniosek o przyjęcie do szkoły 
• Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej 
• Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty 
• 2 zdjęcia  

Ważne terminy: 

� Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły i świadectwa ukończenia gimnazjum lub 
ośmioklasowej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym do 25 czerwca 2019r.; w postępowaniu 
uzupełniającym do 20 sierpnia 2019 r. 
� Ogłoszenie listy zakwalifikowanych  do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do 15 lipca 2019 r. do 
godziny 1500, w postępowaniu uzupełniającym do 21 sierpnia 2019 r. 
� Potwierdzenie woli podjęcia nauki w postępowaniu rekrutacyjnym do 25 lipca 2019 r. do godziny 1500, 
w postępowaniu uzupełniającym do 29 sierpnia 2019 r. 
� Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do 26 lipca 2019 r. do godziny 
1500 zaś w postępowaniu uzupełniającym do 30 sierpnia 2019r. 

Aktualne informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły oraz pod adresem:   
zso1jawor@poczta.onet.pl 


