LICEUM DLA DOROSŁYCH W AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ
W PIEKARACH ŚLASKICH
Jesteś osobą pełnoletnią, ale nie mogłeś rozpocząć lub ukończyć nauki w szkole średniej?
Nie wszystko stracone – nasze liceum dla dorosłych pozwoli Ci zdobyć wykształcenie
średnie, przygotuje Cię do matury i umożliwi podjęcie nauki na studiach lub w szkole
policealnej. Na czym polega nauka w liceum dla dorosłych? Dlaczego warto w ogóle do
niego pójść? Ile lat trwa nauka? Oto garść informacji, która pomoże Ci podjąć decyzję
aby podjąć naukę w naszej szkole.
W naszym liceum dla dorosłych nauczanie odbywać się będzie w trybie zaocznym (lekcje
wyłącznie w soboty i niedziele). To duża wygoda dla słuchaczy, gdyż mogą oni uzupełnić
swoje wykształcenie, bez konieczności reorganizowania swojego codziennego życia. Bez
trudu mogą zajmować się swoimi codziennymi obowiązkami zawodowymi i domowymi.
Ponadto mogą liczyć na otrzymanie legitymacji uczniowskiej, uprawniającej do korzystania z
ulgowych przejazdów i innych zniżek, a także – w razie potrzeby – zaświadczenia do ZUS-u
czy MOPR-u.

Kto może iść do liceum dla dorosłych?
Do liceum dla dorosłych mogą zapisywać się chętni praktycznie w każdym wieku. Jedyne
kryteria jakie trzeba spełnić, to skończenie 18 lat i ukończenie gimnazjum, ośmioletniej
podstawówki, albo zasadniczej szkoły zawodowej. Co istotne, o przyjęciu do takiego liceum
decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń – nie prowadzi się żadnych dodatkowych egzaminów
wstępnych, czy rozmów kwalifikacyjnych.

Ile trwa nauka w liceum dla dorosłych?
Nauka w liceum dla dorosłych, podobnie jak w szkole średniej przeznaczonej dla młodzieży,
trwa trzy lata (6 semestrów) dla absolwentów gimnazjum oraz cztery lata (8 semestrów) dla
absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej. Co istotne, liceum realizuje podstawę
programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki czemu słuchacze mogą liczyć na dobre
przygotowanie merytoryczne pod kątem wymagań stawianych przez egzaminy maturalne.
Warto podkreślić, że mogą również liczyć na pomoc i wskazówki podczas dokonywania
wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną czy zawodową.

Liceum dla dorosłych – jakie przedmioty są w planie?
Słuchacze liceów dla dorosłych mają w planach zajęć, takie przedmioty jak: język polski,
historia, WOS, matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, podstawy
przedsiębiorczości czy język obcy. Inaczej mówiąc, ich programy nauczania są bardzo
podobne do tych, które pojawiają się w klasycznych szkołach średnich.

Czy warto iść do liceum dla dorosłych?
Jeśli od dłuższego czasu szukasz zatrudnienia, bądź chcesz zmienić swoją dotychczasową
pracę na lepszą, a nie masz wykształcenia średniego, to pójście do liceum dla dorosłych może
okazać się dobrym rozwiązaniem. Dzięki temu, nie tylko zwiększysz atrakcyjność swojego

CV, ale uzupełnisz również wiedzę, wzbogacisz zdolności i zainteresowania, a także
rozwiniesz – bardzo cenione dziś przez pracodawców – umiejętności interpersonalne
(komunikatywność umiejętności pracy w grupie, itp.).
Swoją drogą, przyswajanie nowych informacji oraz nauka języka obcego – które oferuje
liceum dla dorosłych – to najlepszy sposób na poprawienie swojej samooceny i jakości relacji
osobistych oraz zawodowych. To z kolei daje większe poczucie bezpieczeństwa i pewności,
że można poradzić sobie w każdej sytuacji – w tym również z wyzwaniami czekającymi w
nowym miejscu pracy.
Ukończenie liceum dla dorosłych to oczywiście także przepustka do podjęcia nauki w jednej
ze szkół policealnych, które oferują możliwość zdobycia konkretnego zawodu, a także do
pójścia na wymarzony kierunek studiów.

