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, nauczycielowi oraz rodzicom.
Nasza
jak:

szkoła kieruje się w
miłość,
mądrość,

swoich działaniach takimi
wolność,
prawda,

wartościami,
tolerancja.

Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności poglądów, wyboru dróg życiowych,
oryginalności i kreatywnego myślenia. Pielęgnujemy umiejętność dzielenia się emocjami,
uwrażliwiamy na uczucia i potrzeby innych ludzi.
Łączymy funkcje dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, aby nasi uczniowie potrafili
optymalnie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w dynamicznie zmieniającym się
świecie.
Staramy się, aby pracownicy naszej szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, a
rodzice darzyli nas zaufaniem. Stanowimy ośrodek kultury i aktywności w środowisku
lokalnym.

Szkoła oferuje:














atrakcyjną ofertę edukacyjną,
wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
atmosferę przyjazną uczniom,
solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego,
naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego na
wybranym poziomie,
naukę przedmiotów profilowanych na wysokim poziomie,
przygotowanie i udział w licznych konkursach oraz zawodach sportowych,
szeroki wybór materiałów dydaktycznych,
pomoc pedagoga szkolnego, psychologa oraz logopedy,
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.

Baza dydaktyczna:
 komfortowe pracownie przedmiotowe
 biblioteka szkolna (zaopatrzona w bogaty księgozbiór, systematycznie uzupełniany
o nowości literackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
 hala sportowa, mieszcząca pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boisko piłki ręcznej,
boiska do piłki siatkowej oraz piłki koszykowej, kort do tenisa ziemnego,
wyposażona w sprzęt gimnastyczny i ogólnorozwojowy,







Ponadto dysponujemy:
salą korekcyjno-rehabilitacyjną,
świetlicą szkolną,
stołówką szkolną,
nowoczesnym gabinetem pomocy przedmedycznej,
dwiema windami dla osób niepełnosprawnych,
dostępem do Internetu szerokopasmowego.

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020






Klasa z rozszerzonym językiem polskim, geografią, językiem angielskim
Klasa z rozszerzonym językiem polskim, historią, językiem angielskim
Klasa z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim
Klasa z rozszerzoną matematyką, informatyką, językiem angielskim
Klasa z rozszerzoną biologią, chemią, językiem angielskim

Z życia szkoły…
Warto wiedzieć, że nasi uczniowie:
o chętnie angażują się w przedsięwzięcia Samorządu Uczniowskiego,
o osiągają sukcesy w konkursach, festiwalach oraz zawodach sportowych,
o prezentują swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, aktorskie, taneczne itd.
podczas imprez szkolnych i środowiskowych,
o pracują w redakcji gazetki szkolnej,
o współpracują w tworzeniu profilu fb szkoły,
o angażują się w działalność wolontariatu i pracują na rzecz innych (Szkolne Koło
Caritas, WOŚP i in.).

ZRÓB PIERWSZY KROK! ZAPRASZAMY!
NASZA SZKOŁA CZEKA NA CIEBIE!
Wymagane dokumenty:
o podanie potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,
o świadectwo ukończenia gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego),
o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po zakończeniu roku
szkolnego),
o odpis aktu urodzenia (do wglądu przy składaniu dokumentów),
o 1 fotografia (na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem).
Ważne terminy
Termin

Postępowanie rekrutacyjne

Od 13 maja od godz. 800
do 20 maja do godz. 1500
Od 17 czerwca godz. od 1000
do 21 czerwca godz. do 16 00
Od 21 czerwca godz. od 1200
do 28 czerwca godz. do 16 00

Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły.

Kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru szkół.
Kandydaci składają poświadczone za zgodność z oryginałem kopie świadectw
ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu.
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych

16 lipca do godz. 12 00

i kandydatów niezakwalifikowanych
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych

do 24 lipca do godz. 1000

do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki
w danej szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki.

Do 25 lipca do godz. 1600

Podanie do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Od 16 lipca od godz. 12

Od 26 lipca od godz. 8

00

00

do 28 sierpnia do godz. 1000

Rekrutacja uzupełniająca.

KONTAKT:
ZSO w Mogielnicy ul. Nowomiejska 1, 05-640 Mogielnica
Tel./fax: (48)6635016, 728 391 026 http:// zsomogielnica.pl e-mail: zso.mogielnica@gmail.com

