Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Rekrutacja
Informacje ogólne o szkole.
32 lata istnienia jest już za nami a "nowa era Reja" przed nami.
Nasze liceum określamy jako "TRADYCYJNIE NOWOCZESNą SZKOŁę". Dlaczego? Oto kilka powodów.

Nauczamy z wykorzystaniem iPadów: każda lekcja, każdy uczeń, każdy nauczyciel.
Nie boimy się wyzwań, działamy, zmieniamy się.
Doświadczenie merytoryczne łączymy z nowoczesną dydaktyką.
Wspieramy i zachęcamy do samorozwoju.
Każdemu pomagamy osiągnąć własny sukces. Zapoznaj się z osiągnięciami uczniów.
Dajemy z siebie swoje 100%!
Minimalne wymagania sprzętowe dotyczące iPadów przeznaczonych do wspomagania nauczania w naszej szkole:

Zalecany iPad 9 generacji.
Minimum iPad 8 generacji z roku 2021.
iPad Pro i Air - nie starszy niż z roku 2018.
Rodzice kupując iPady dla dzieci będą mogli skorzystać z preferencyjnych cen oferowanych przez Cortland dla
szkół pracujących z wykorzystaniem iPadów. Szczegółowa oferta i zasady korzystania ze zniżek są w trakcie
przygotowywania przez Cortland.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane szkołą, które nie miały okazji nas odwiedzić
podczas Dnia Otwartego do kontaktu telefonicznego. Jest możliwe umówienie się na zwiedzanie szkoły.
Oferta specjalna.
Rodzice, którzy zapiszą dziecko do naszego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja i wpłacą
„wpisowe” do 1 lipca 2022 otrzymają zniżkę na czesne w miesiącach IX i X po 100 zł. W razie niezakwaliﬁkowania się
dziecka do naszego liceum w procesie rekrutacji wpisowe będzie zwracane.
Rodziny o dochodach brutto niższych niż 2600 zł na osobę miesięcznie mogą złożyć wniosek o przyznanie zniżki na czesne
zgodnie z Regulaminem Zniżek. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dochodach.
Nauczanie domowe

W naszym Liceum istnieje możliwość spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą w formie nauczania
domowego zgodnie z Prawem Oświatowym (Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz.
1082) - art. 37.)
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Zachęcamy do zapoznania się:

z prezentacją ze spotkania z rodzicami na temat naboru do szkoły w 2022 roku,
materiałami w zakładce "Re(j)start Nauczania",
Newsletterami
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