Drogi gimnazjalisto
Liceum Ogólnokształcące
w Mogielnicy to szkoła dla Ciebie

Przyjazna Szkoła
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. Jana Kilińskiego
w Mogielnicy

Misja naszej szkoły:
Szkoła przyjazna uczniowi i nauczycielowi a także
rodzicom.
W celu podniesienia efektywności swoich działań
współpracujemy i korzystamy z pomocy sojuszników.
Chcemy być podmiotem środowiska lokalnego, ośrodkiem
kultury i aktywności.
Nasza szkoła swoje działania opiera na takich wartościach jak: miłość, mądrość, wolność.
Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności poglądów, wyboru dróg życiowych,
oryginalności i kreatywnego myślenia. Pielęgnujemy umiejętności dzielenia się emocjami,
uwrażliwiamy na uczucia, innych ludzi. Harmonijnie realizujemy funkcje dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą, dążąc do wprowadzenia młodych ludzi w różnorodne
dziedziny życia i nauki.
Działamy po to, aby:
nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do nauki oraz do życia
w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku,
rodzice darzyli nas zaufaniem,
pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy,
szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

Planowane klasy pierwsze
w roku szkolnym 2012/2013
Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią, j. angielskim;
Klasa z rozszerzonym językiem polskim, geografią, j. angielskim;
Klasa z rozszerzoną matematyką, fizyką, j. angielskim;
Klasa z rozszerzoną matematyką, geografią, j. angielskim;
Klasa z rozszerzoną biologią, chemią, j. angielskim.

Baza dydaktyczna:
22 sale przedmiotowe
2 pracownie komputerowe
hala sportowa mieszcząca pełnowymiarowe
boisko do piłki ręcznej, boiska do piłki
siatkowej, piłki koszykowej, kort do tenisa
ziemnego. Wyposażona jest w urządzenia i
sprzęt gimnastyczny i ogólnorozwojowy.
Dysponujemy 10 stołami do tenisa
stołowego.
boisko wielofunkcyjne,
biblioteka szkolna oraz centrum informacji
multimedialnej.

Ponadto: sala korekcyjno-rehabilitacyjna, świetlica szkolna, stołówka
szkolna, gabinet pomocy przedmedycznej.

Osiągnięcia sportowe uczniów:
Uczniowie naszego liceum to
tegoroczni
mistrzowie
powiatu
grójeckiego w piłkę nożną,
piłkę
siatkową dziewcząt oraz chłopców, a
także
medaliści
w
takich
dyscyplinach sportowych jak tenis
stołowy oraz ringo (Mistrzostwa
Polski i Świata).
Jesteśmy organizatorami imprez
sportowych na szczeblu powiatu
grójeckiego,
międzypowiatowym
oraz rangi Mistrzostw Polski.
Mury naszej szkoły gościły siatkarską reprezentację Polski, która
rywalizowała z reprezentacjami narodowymi Finlandii, Brazylii oraz Czech.

Szkoła oferuje:
Atrakcyjną ofertę edukacyjną,
Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
Atmosferę przyjazną uczniom,
Bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego,
Naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego na
poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
Możliwość nauki języka francuskiego,
Naukę przedmiotów profilowanych na najwyższym poziomie,
Przygotowanie i udział w licznych konkursach oraz zawodach
sportowych,
Szeroki wybór materiałów dydaktycznych,
Pomoc pedagoga szkolnego, psychologa,
Możliwość występów artystycznych przed szeroką publicznością na
uroczystościach szkolnych i środowiskowych,
Możliwość rozwoju własnych zainteresowań,
Możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych wycieczkach,
Szkołę bez barier architektonicznych otwartą dla uczniów
niepełnosprawnych.
ZRÓB PIERWSZY KROK –ZŁÓŻ …

Wymagane dokumenty:
1. Podanie potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego);
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po zakończeniu
roku szkolnego);
4. Kartę zdrowia i szczepień (uczniowie spoza gminy Mogielnica);
5. Odpis aktu urodzenia lub dowód jednego z rodziców (do wglądu przy
składaniu dokumentów);
6. 1 fotografia(na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem).

Dołącz do nas …

Ważne terminy
Termin
Od 14 maja od 10
do 25 maja do 13

00

00

Od 22 czerwca od 1000
do 26 czerwca do 1600
Od 29 czerwca od 1100
do 2 lipca do 1400
Od 2 lipca od 1400
do 5 lipca do 1400

Od 5 lipca do 14

00

Od 5 lipca od 14

00

do 9 lipca do 1400

9 lipca do 1600
Od 10 lipca
do 12 lipca
Od 27 sierpnia
do 31 sierpnia

Postępowanie rekrutacyjne
Kandydaci składają podania o przyjęcie do szkoły i kartę
zdrowia i szczepień.
Kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru szkół.
Kandydaci składają oryginały lub kopie świadectw
ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o wynikach
egzaminu.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna prowadzi
postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole
procedur
Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza listy
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów
klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do
przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia
potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz
oryginał świadectwa o wynikach egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza listy
kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę
uczęszczania oraz liczbę wolnych miejsc.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół w rekrutacji
uzupełniającej składają dokumenty do szkół, które nie
dokonały pełnego naboru.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna przeprowadza
dodatkową rekrutację do szkoły w przypadku braku pełnego
naboru.

