LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PRZEMYSŁAWA II W ROGOŹNIE
tel. (67) 261-70-31

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022:
1.

W dniach od 17 maja do 21 czerwca 2021r. kandydaci dostarczają:
• Podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne na stronie www lub sekretariacie szkoły);
• Klauzulę informacyjną – zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
• Dwie fotografie podpisane ołówkiem na odwrocie (można dostarczyć później).
2. W dniach od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. możliwość zmiany wyboru szkoły lub
kolejności wybranych szkół.
3. W dniach od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. kandydaci uzupełniają podanie dostarczając
poświadczone kopie (można oryginały):
• świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Dnia 14 lipca 2021r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.
5. Do dnia 22 lipca 2021r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły.
6. Do dnia 30 lipca 2021r. kandydaci dostarczają jako potwierdzenie woli podjęcia nauki:
• Oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu (o ile nie dostarczono
wcześniej).
7. Do dnia 2 sierpnia 2021r. szkoła ogłasza listę przyjętych do LICEUM oraz nieprzyjętych.
TYPY ODDZIAŁÓW/GRUP PROPONOWANE W LICEUM W ROGOŹNIE.
Kandydaci w podaniu do szkoły deklarują wybór trzech typów oddziałów/grup z przedmiotami
realizowanymi na poziomie rozszerzonym.
W każdej klasie język angielski lub niemiecki na poziomie zaawansowanym.
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O utworzeniu wybranych rozszerzeń decydować będzie liczba chętnych. O przyjęciu do
utworzonych oddziałów/grup ilość punktów policzona wg zasad rekrutacyjnych
(zasady rekrutacyjne: www.lorogozno.pl)

ZAPRASZAMY
od 29 marca 2021r. (poniedziałek)
na www.lorogozno.pl i www.facebook.com/lorogozno
informacje dla kandydatów do LICEUM,
filmy, relacje uczniów i wiele ciekawostek

NASZE ATUTY
❖ Wykwalifikowana kadra nauczycieli.
❖ Bardzo wysoka zdawalność egzaminu maturalnego. Szkoła uzyskała
tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY 2016, 2021 w rankingu Perspektyw plasując
się w czołówce szkół w Polsce i bardzo wysoko w Wielkopolsce.
❖ Wyniki matur pozwalające na studiowanie na prestiżowych kierunkach.
❖ Udział w wykładach na poznańskich uczelniach wyższych, m.in. UAM
i Politechnice Poznańskiej.
❖ Bardzo wysoka zdawalność matury wśród uczniów osiągających średnie
wyniki w nauce.
❖ Zajęcia stacjonarne i on-line w bardzo przystępnej i wygodnej formie.
❖ Nowocześnie wyposażone pracownie i dostępność do narzędzi on-line.
❖ Kameralność i bezpieczeństwo, wsparcie w razie problemów.
❖ Niepowtarzalna atmosfera.
❖ Przyjaźnie na całe życie.
❖ Nauka i zabawa.
❖ Wycieczki klasowe i szkolne.
❖ Docenianie roli sportu i aktywnego stylu życia.
❖ Tradycje, które sprawiają, że czujesz się wyjątkowy…

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI
Trudno dziś wybrać zawód, który gwarantować będzie sukces na rynku pracy.
Dobre wykształcenie jest jednak szansą dla każdego, dlatego od lat stawiamy
na rzetelne przygotowanie ogólne.
Nasza praca przynosi wymierne efekty, absolwenci LO w Rogoźnie świetnie
radzą sobie na uczelniach wyższych, obejmują odpowiedzialne stanowiska
i pełnią ważne role społeczne. Dajemy naszym uczniom niezbędne podstawy
do dalszego rozwoju i wspieramy ich ambicje. W równym stopniu dbamy
o uczniów najzdolniejszych jak i tych potrzebujących pomocy, doceniamy
indywidualizm, ale nie zapominamy o współpracy w zespole. Zawsze
podejmujemy wyzwania, jakie stawia przed nami współczesność.

www.lorogozno.pl
www.facebook.com/lorogozno

