
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM 

 
 
1) W dniu 26 sierpnia 2019r. (poniedziałek) odbędą się: 

- o godz. 9.00 – test z j. angielskiego (II p) 

- o godz. 10.00 – krawcowa będzie brała miarę z dziewcząt na mundurki galowe 

i codzienne (gabinet katechetyczny na parterze) 

- od godz. 10.00 – będzie można zakupić mundurki codzienne i krawaty (gabinet 

matematyczny 2 i gabinet biologiczny na II p.)   

 

Uwaga: Osoby, które nie mogą być obecne 26 sierpnia, proszone są o kontakt z sekretariatem. 
Termin dodatkowy napisania testu językowego to 29 sierpnia 2019 (czwartek), godz. 9.00 
 

 

2) 1 września 2019r. (niedziela) 

- od godz. 14.00 - przyjazd do internatu i zakwaterowanie  

- 17.00 - zebranie dla RODZICÓW internistek w auli szkolnej 

 

3) 02 września 2019r. (poniedziałek)  

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego  

9.00 – Msza Święta w Kościele Uniwersyteckim  

10.15 – Spotkanie w auli szkolnej  

          -  Spotkanie z wychowawcami w klasach 

 

 

4) Lista podręczników do klasy pierwszej liceum będzie opublikowana na 
stronie internetowej po 15 sierpnia 

 

 



5) Sprawy finansowe 

 CENY MUNDURKÓW 

Dziewczęta: 
Biała koszulka polo – 50 zł 
Sweter granatowy dla dziewcząt – 65 zł. 
Spódnica w kratkę – 85 zł (jeśli zamawia się dwie spodniczki to koszt jednej 75 zł) 

Strój galowy dla dziewcząt – 285 zł 
  
Chłopcy: 
Granatowa koszulka polo: 60 zł 
Granatowa bluza z długim rękawem – 65 zł 
Krawat szkolny z logo szkoły – 25 zł. 
  
Ciepła bluza granatowa z logo szkoły – 80 zł (może być dla chłopców i dla dziew-
czyn na czas zimowy) 

 

 INTERNAT - 350 zł miesięcznie od września do czerwca (w ostatniej klasie 
opłaty za internat obowiązują do kwietnia)  

- Internat pracuje od niedzieli wieczora do piątku po południu. 
- Mieszkanie w internacie zakłada obowiązkowe korzystanie ze zbiorowego żywie-
nia, które nie zapewnia realizacji specjalistycznych diet czy indywidualnych prefe-
rencji. 
 

 SKŁADKA NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW – 100 zł miesięcznie od 
września do czerwca (w ostatniej klasie do kwietnia) 

 

 OBIAD – 10 zł  

 
 UBEZPIECZENIE od NNW – 32 zł  

- Uczniowie są ubezpieczani w towarzystwie TUZ  

 

 KLUCZ DO SZAFKI W SZATNI – 12 zł 

- Pierwszy klucz do szafki uczniowie otrzymują nieodpłatnie, płacą w przypadku za-
gubienia i konieczności dorobienia 


