Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Solcu 

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym  trwa 3 lata  ( 6 semestrów);

2.  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota, niedziela)  w  formie konsultacji 
    zbiorowych.

3.Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest napisanie na ocenę pozytywną 
   pracy kontrolnej.

4. Egzaminy pisemne dotyczą : 
    - J. polski; 
   - J. angielski, 
   - Matematyka 

5. Egzaminy ustne dotyczą wszystkich przedmiotów.

Celujący              - 6
Bardzo dobry      - 5
Dobry                   - 4
Dostateczny         - 3
Dopuszczający    - 2
Niedostateczny    - 1

6. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 
 Oceny z prac  kontrolnych i oceny semestralne ustala
 się według 6 stopniowej skali oceniania.
  



7. W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych promowanie  słuchaczy 
   odbywa się po każdym semestrze.

8. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego,  
    jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo 
   dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych  prac 
  kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne.




 9. Słuchacz ma możliwość otrzymania nagrody za dobre  wyniki w nauce:
    a)  nagroda rzeczowa – dla najlepszego słuchacza w grupie  po ukończeniu 
         semestru programowo najwyższego (pod warunkiem, iż uzyskał on na 
         świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen co najmniej 4,5);

   b)  list gratulacyjny – wszyscy słuchacze, którzy po ukończeniu semestru    
        programowo najwyższego na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali    
        średnią 
    ocen powyżej 4,0.

10. Opłata za naukę wynosi 100 zł. miesięcznie ( w zależności od ilości 
      słuchaczy wg zasad ustalonych w oświadczeniach)

11.   Opłata powinna być dokonana do 20-stego każdego miesiąca 
      do sekretariatu szkoły 


12. Opłata dokonana po 20-stym spowoduje naliczenie odsetek w kwocie 30 zł.

13.  Opłata egzaminacyjna w kwocie  100 zł. ( w zależności od ilości 
       słuchaczy wg zasad ustalonych w oświadczeniach) płatna jest do 20  
       stycznia i 20 maja w wysokości  czesnego,  nieuregulowanie spowoduje 
       naliczenie odsetek.

14. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym kończy się  możliwością 
      przystąpienia do egzaminu maturalnego  przeprowadzonego w placówce 
     macierzystej. 

15. Wszystkie informacje dotyczące spraw związanych z Liceum  
     Ogólnokształcącym,  słuchacze otrzymają w sekretariacie szkoły :

w soboty godzina 8 00 -11 00 

     b) każdego dnia w godzinach pracy sekretariatu od  7 30 – 15 30 
         oraz pod numerem telefonu (24) 235 79 33

     c) na stronie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Solcu    
        http://solec.net.pl

