REGULAMIN PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce
na rok szkolny 2018/2019
wydany na podstawie § 43 ust. 2 Statutu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce.

§1
1. Rekrutacja rozpoczyna się od 16 kwietnia 2018 r. i trwa do 25 czerwca 2018 r. (po
uzgodnieniu, także w soboty).
2. Po zakończeniu roku szkolnego, do 27 czerwca 2018 r. kandydaci dostarczają oryginał
świadectwa

ukończenia

gimnazjum

i

oryginał

zaświadczenia

OKE

z

egzaminu

gimnazjalnego.
3. Ostateczna decyzja o przyjęciu do szkoły zapada po dostarczeniu oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia OKE z egzaminu gimnazjalnego.
4. Listę kandydatów zatwierdza Dyrektor szkoły.
5. Istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkoły poza terminem rekrutacji po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu daty wizyty w szkole.
§2
1. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
a) podanie na formularzu naszej szkoły - potwierdzone podpisem rodzica/prawnego
opiekuna.
b) oceny z półrocza trzeciej klasy gimnazjum.
c) świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie OKE z egzaminu
gimnazjalnego.
d) dwie fotografie (na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).
e) inne dokumenty:
– posiadana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– ewentualne zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia językowe czy przedmiotowe.
§3
1. W rekrutacji uwzględnia się przedmiotowe osiągnięcia kandydata, wyniki uzyskane na
egzaminie gimnazjalnym oraz ocenę zachowania.
2. Przy rekrutacji bierze się pod uwagę zaświadczenia potwierdzające wysokie osiągnięcia
w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.
3. W przypadku spełniania kryterium z pkt. 2 o przyjęciu decydują w kolejności:
a) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach,

b) średnia ocen na świadectwie kończącym gimnazjum,
c) wyniki egzaminu gimnazjalnego.
§4
1. Kandydaci i ich rodzice/opiekunowie zapoznają się ze Statutem Szkoły, a w szczególności
z zawartymi w nim zapisami dotyczącymi charakteru, celów i zadań szkoły.
2. W klasie pierwszej kandydat wybiera pierwszy przedmiot realizowany w zakresie
rozszerzonym spośród następujących: język polski, matematyka, język angielski (gdy
w gimnazjum realizował ten przedmiot na poziomie co najmniej III.1).
Pozostałe dwa przedmioty z zakresu rozszerzonego uczeń wybiera w drugim półroczu
klasy pierwszej.
3. Kandydaci wybierają następujące języki obce: angielski i niemiecki.
§5
1. Rekrutację przeprowadza Dyrektor szkoły odbywając rozmowy z kandydatami i ich
rodzicami/opiekunami oraz przyjmując i weryfikując wymienione w niniejszym Regulaminie
dokumenty.
2. Liczbę przyjmowanych kandydatów określa Dyrektor w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę.
3. O przyjęciu kandydata w sytuacjach szczególnych decyzję podejmuje Dyrektor szkoły.

