
Nabór do 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych

na rok szkolny 2018/2019

Informacje ogólne

Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy do

szkoły  dla  dorosłych  to  jest  do  Liceum  Ogólnokształcącego

Zaocznego na podbudowie szkoły gimnazjalnej o trzyletnim okresie

nauczania.

Szkoła ma charakter publiczny i nauka jest bezpłatna.

Zajęcia  dydaktyczne,  to  konsultacje  zbiorowe  z  poszczególnych

przedmiotów przewidzianych w szkolnym planie nauczania oraz

konsultacje indywidualne. Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć

w co najmniej  50% konsultacji  zbiorowych  odbywających się

w semestrze.  Rozliczenie  frekwencji  na  zajęciach

konsultacyjnych jest ustalane dla każdego przedmiotu odrębnie.
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Terminy zajęć 

Zajęcia  odbywają  się  w piątki  w godzinach  od 1530 do  1930 oraz

w soboty  od  800  do  1430 w terminach  ogłoszonych  na  początku

każdego semestru, w zasadzie dwa bądź trzy razy w miesiącu.

Po zakończeniu  zajęć w każdym semestrze odbywa się  sesja

egzaminacyjna.  Egzamin  przeprowadza  nauczyciel  prowadzący

zajęcia ze swojego przedmiotu.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane edukacją w Liceum Ogólnokształcącym dla

Dorosłych składają dokumenty od 1 czerwca do 26 czerwca 2018 r.

w sekretariacie szkoły – ul. Kopernika 4, Ustrzyki Dolne. 

W postępowaniu uzupełniającym dokumenty składa się do dnia 31

lipca 2018 r. 

Do szkoły mogą być  przyjęci  kandydaci,  którzy ukończyli  18 rok

życia. Może też być przyjęta osoba, która nie ukończyła jeszcze 18

roku  życia  ale  znajduje  się  w  trudnej  sytuacji  życiowej  bądź
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zdrowotnej, co uniemożliwia jej podjęcia lub kontynuowania nauki

w szkole dla młodzieży.

Wymagane  dokumenty  –  podanie,  dwa  zdjęcia,  świadectwo

ukończenia  szkoły  odpowiednio  gimnazjalnej,  podstawowej  bądź

zawodowej. Dokumenty można przesłać pocztą.

Osoby,  które  nie  ukończyły  szkoły  średniej  ale  mają

ukończoną co najmniej jedną klasę, mogą uzyskać na tej podstawie

zaliczenie  części  zajęć  edukacyjnych.  Sprawy  te  rozstrzygane  są

indywidualnie.

Absolwenci

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia szkoły. Dokument ten:

• daje średnie wykształcenie,

• uprawnia  do  podjęcia  nauki  w  szkole  policealnej

przygotowującej do określonego zawodu,

• uprawnia do przystąpienia do egzaminu maturalnego.
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Egzamin maturalny

Do  egzaminu  ma  prawo  przystąpić  każdy  absolwent  LO  dla

dorosłych. Egzamin jest organizowany w naszej szkole, ma charakter

zewnętrzny.  Prace  egzaminacyjne  są  poprawiane  przez  Okręgowa

Komisję Egzaminacyjna w Krakowie.

Szkoła  przykłada  szczególną  uwagę  do  przygotowania

słuchaczy  do  egzaminu  maturalnego.  Zapewniamy  bardzo  solidny

poziom edukacji, dający podstawę do przygotowania do matury.

Studia wyższe

Po pomyślnie  zdanym  egzaminie  maturalnym  absolwent  uzyskuje

świadectwo dojrzałości uprawniające do podjęcia studiów wyższych

dla dorosłych w formie zaocznej eksternistycznej albo wieczorowej.

Wielu absolwentów naszej szkoły dla dorosłych podjęło i ukończyło

studia licencjackie i magisterskie.
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Charakterystyka szkoły

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Szkoła  przeznaczona  jest  dla  absolwentów  gimnazjów,  którzy

ukończyli  18  lat.  Mogą  także  podjąć  naukę  absolwenci  dawnej

szkoły podstawowej albo zawodowej a także osoby, które rozpoczęły

naukę w szkole ponadgimnazjalnej ale z powodów losowych jej nie

ukończyły.

Pełny cykl edukacji trwa 3 lata. 

W  związku  ze  zmianami  zasad  egzaminu  maturalnego

proponujemy  nauczanie  dwóch  przedmiotów  w zakresie

rozszerzonym tj. geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Godziny  do  dyspozycji  dyrektora  zostały  przydzielone  do

przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym.

Poza obowiązkowym wymiarem konsultacji zbiorowych przewiduje

się do każdych zajęć edukacyjnych konsultacje indywidualne.

Jest też możliwość porozumienia pomiędzy szkołą a słuchaczami

co do wyboru nauczanego języka nowożytnego (angielski, rosyjski,

niemiecki) oraz  wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie roz-

szerzonym.
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Szczegółowy plan nauczania LO dla dorosłych

Zajęcia 
edukacyjne

Rok I Rok II Rok III Razem 

Semestry

I II III IV V VI
Przydział 
godzin

Liczba 
godzin 
konsultacji

Liczba 
godzin 
konsultacji

Liczba 
godzin 
konsultacji

Liczba 
godzin 
konsult
acji

Liczba 
godzin 
konsultac
ji

Liczba 
godzin 
konsultacji

Język polski 29 27 33 33 34 28 184
Język 
angielski

18 16 18 20 21 18 111

Historia 15 20 - - - - 35
Wiedza o 
społeczeństwi
e

15 14 22 23 26 10 110

Matematyka 20 20 23 23 30 20 136
Fizyka i 
astronomia

10 10 - - - 20

Chemia - 15 - - - - 15
Biologia 15 - - - - - 15
Geografia 10 10 36 38 41 10 125
Podstawy 
przedsiębiorcz
ości 

10 10 - - - - 20

informatyka 10 10 - - - - 20
Historia i 
społeczeństwo

- - 20 15 - - 35

Razem 152 152 152 152 152 86 846

Wybierz  edukację  w  Zespole  Szkół  Licealnych  w  Ustrzykach

Dolnych,  w szkole  o  60-letniej  tradycji  i  bogatym  doświadczeniu

w zakresie kształcenia dorosłych.

6


	Zajęcia dydaktyczne, to konsultacje zbiorowe z poszczególnych przedmiotów przewidzianych w szkolnym planie nauczania oraz konsultacje indywidualne. Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej 50% konsultacji zbiorowych odbywających się w semestrze. Rozliczenie frekwencji na zajęciach konsultacyjnych jest ustalane dla każdego przedmiotu odrębnie.
	Terminy zajęć
	Rekrutacja
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI


