Egzaminy wstępne do liceum
O przyjęciu kandydata do liceum (tryb 3-letni i 4-letni, polska
podstawa programowa oraz program Matury Międzynarodowej,
program motyle ) decydują wyniki egzaminów wstępnych
z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.
Opłata za egzamin: 200zł (w przypadku zakwalifikowania się do szkoły wpisowe jest pomniejszane o jej wartość).

Wpłat należy dokonywać na konto:

74 1090 1056 0000 0001 2982 4677
z dopiskiem:

imię i nazwisko ucznia oraz EGZAMIN WSTĘPNY DO LO
TERMINY I MIEJSCA EGZAMINÓW:

3 lipca 2019, godz. 10:00 - 14:00

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące TE Vizja, ul. Gładka 31

Obowiązuje telefoniczna rejestracja na wszystkie terminy egzaminów.
Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu: +48 577 755 001.
Kandydat jest proszony o przyniesienie: długopisu, linijki (min. 15cm), kątomierza, cyrkla oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Każda z części
trwa 60 minut. Szkoła zapewnia przeprowadzenie egzaminu, poczęstunek oraz wodę dla zdających.

W ciągu 7 dni od dnia egzaminu kandydat jest informowany o uzyskanym wyniku i w przypadku uzyskania wymaganej liczby
punktów rodzice lub prawni opiekunowie zostają zaproszeni do podpisania umowy edukacyjnej. W związku z bardzo dużym
zainteresowaniem ofertą liceum zachęcam do jak najszybszej rejestracji na zaproponowane terminy egzaminów wstępnych.

REKRUTACJA PO 16 LIPCA 2019
ABY ZGŁOSIĆ CHĘĆ ZAPISANIA UCZNIA DO LICEUM PO 16 LIPCA 2019 R. NALEŻY:
zgłosić chęć zapisania się do liceum telefonicznie (+48 577 755 001) i umówić indywidualne spotkanie rodziców
oraz ucznia z dyrektorem szkoły,
podczas rozmowy kandydat przedstawia zaświadczenie o wynikach egzaminu (gimnazjalnego lub ósmoklasisty)
oraz świadectwo ukończenia szkoły (gimnazjum lub szkoły podstawowej) wraz z wnioskiem o przyjęcie do Liceum
Ogólnokształcącego TE Vizja (należy założyć konto na www.zapisy.tevizja.pl i wydrukować wniosek),
po analizie wyników z przedstawionych dokumentów oraz rozmowie kwalifikacyjnej dyrektor szkoły podejmuje
decyzję co do możliwości zakwalifikowania kandydata do liceum i wpisania go na listę uczniów,
uczeń zostaje wpisany na listę uczniów liceum z chwilą podpisania umowy edukacyjnej.

www.

okopowa.edu.pl

