REGULAMIN NAB ORU
do
trzyletniego

Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Jadwigi Borzęckiej
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 147

na rok szkolny 2019/2020
1.
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4.
5.
6.

7.

8.

§1
Czas naboru do liceum trwa od 1 lutego do 21 czerwca 2019 roku.
Kartę zgłoszenia i kwestionariusz można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach
od 8:00 do16:00.
Szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej, dlatego każdy kandydat musi zadbać o to,
aby złożyć dokumenty w terminach podanych w niniejszym regulaminie.
Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do liceum:
 przy składaniu dokumentów:
 karta zgłoszenia i kwestionariusz (według jednolitego wzoru do pobrania w sekretariacie)
 odpis skrócony aktu urodzenia / oryginał /
 życiorys
 2 fotografie legitymacyjne / podpisane /
 świadectwo szkolne z klasy II gimnazjum / oryginał /
 wykaz ocen za pierwsze półrocze klasy III gimnazjum
 opinia od księdza proboszcza lub innego duszpasterza
 w dniu zakończenia roku szkolnego (21.06.2019):
 świadectwo ukończenia gimnazjum / oryginał /
 wynik egzaminu gimnazjalnego / oryginał /
 karta zdrowia / oryginał /
 dyplomy laureata konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego / oryginał /
Złożenie oryginału dokumentów jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w tutejszej szkole.
§2
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum decyduje Dyrektor Szkoły.
Do szkoły może być przyjęty uczeń, który utożsamia się z wartościami katolickimi, a jego rodzice /
prawni opiekunowie w pełni akceptują katolicki model wychowania dziecka.
Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej
przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
Na procedurę kwalifikacyjną składają się:
a) rozmowa z uczniem,
b) rozmowa z rodzicami / opiekunami prawnymi,
c) wyniki nauczania w gimnazjum: średnia ocen co najmniej dobra,
d) ocena zachowania: co najmniej dobra.
e) wynik egzaminu gimnazjalnego: w sumie co najmniej 60/100 punktów.
W roku szkolnym 2019/2020 planuje się utworzenie dwóch klas pierwszych i trzy kierunki
z przedmiotami w zakresie rozszerzonym realizowane w grupach:
a) humanistyczny / j. polski, historia
b) badawczy / chemia, biologia
c) ekonomiczno-politechniczny / matematyka, geografia
Dodatkowo można wybrać trzeci przedmiot: język angielski, fizyka lub wos.
Języki obce:
a) j.angielski dla wszystkich (z konwersacjami z native speakerem)
b) drugi język do wyboru: niemiecki / hiszpański

§3
9.

Sposób przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego podanego w % na punkty ustala się według
zasady: 1% = 0,2 pkt.
Egzamin gimnazjalny


„część humanistyczna”
 język polski (max 100% = 20pkt)
 historia i wiedza o społeczeństwie (max 100% = 20pkt)

max 40 punktów

 „część matematyczno-przyrodnicza”
 matematyka (max 100% = 20pkt)
 Przedmioty przyrodnicze (max 100% = 20pkt)

max 40 punktów

 „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy”
(max 100% = 20pkt)

max 20 punktów
max 100 punktów

§4
10.

Ostateczny termin zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w liceum ustala się na dzień
zakończenia roku szkolnego tj. 21 czerwca 2019 roku.
Potwierdzeniem woli podjęcia nauki przez ucznia jest dostarczenie w dniu zakończenia roku szkolnego
oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

11.

W dniu zakończenia roku szkolnego Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokonuje obliczenia punktów
i przedstawia Dyrektorowi Szkoły ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

12.

W przypadku równej liczby punktów kandydatów decyzję o przyjęciu do liceum podejmuje Dyrektor
Szkoły.

13.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do liceum nastąpi w pierwszy poniedziałek po zakończeniu roku
szkolnego, tj. 24 czerwca 2019 r. o godz.12:00.

14.

W poniedziałek 1 lipca 2019 roku o godz. 17:30 odbędzie się zebranie rodziców / prawnych
opiekunów przyjętych uczniów z Dyrektorem Szkoły. Podczas zebrania nastąpi podpisanie umowy
cywilnej między Rodzicami a Dyrektorem Szkoły.
§5

15.

Kandydatowi lub jego rodzicom / prawnym opiekunom przysługuje prawo odwołania od decyzji
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły w dniu ogłoszenia wyników od momentu
ogłoszenia listy uczniów przyjętych do liceum do godz. 14:00. Podstawą odwołania mogą być formalne
uchybienia w przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do obowiązujących
przepisów.

16.

Decyzja od odwołania podana będzie na tablicy ogłoszeń tego samego dnia o godz. 15:00 .

s. Ewa Knopik CR
DYREKTOR SZKOŁY

Poznań, dnia 21 stycznia 2019 roku

