Regulamin rekrutacji
do Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego w Szczecinku
w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie kreślenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym klas wstępnych przygotowujących uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach, o których
mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na
semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim
Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148
ze zm.) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
I.
II.

III.
IV.

Rekrutację do Liceum przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Nabór kandydatów prowadzony będzie do klas o kierunku: humanistyczno - kulturowym, biologiczno - chemicznym oraz matematyczno - fizycznym.
Program klasy humanistyczno - kulturowej realizuje przedmioty w zakresie podstawowym oraz rozszerzenie w zakresie następujących przedmiotów – język polski, język angielski, historia. Nauka
w tej klasie przygotowuje do podjęcia studiów humanistycznych.
Program klasy biologiczno - chemicznej realizuje przedmioty w zakresie podstawowym oraz rozszerzenie w zakresie następujących przedmiotów – język angielski, biologia, chemia. Nauka w tej klasie
przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych itp.
Program klasy matematyczno - fizycznej realizuje przedmioty w zakresie podstawowym oraz rozszerzenie w zakresie następujących przedmiotów – język angielski, matematyka, fizyka. Nauka w tej klasie
przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych, inżynierskich.
We wszystkich klasach liceum jest nauka tańca.
Podania o przyjęcie do szkoły można składać do 26 czerwca bieżącego roku w sekretariacie szkoły
przy ul. Klasztornej 16 w Szczecinku, tel. 600205353 lub 94 373 11 60.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie wraz z potwierdzonym przez szkołę wykazem ocen z pierwszego półrocza klasy VIII szkoły podstawowej (odpowiedni druk podania można pobrać w sekretariacie szkoły lub na
www.szkola.fnp.pl
2. Opinia ks. proboszcza parafii, do której należy kandydat.
3. Karta zdrowia.
4. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).
5. Do 26 czerwca bieżącego roku, do godz. 15.00, kandydaci zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty lub jego uwierzytelniony odpis.
6. Do podania można dołączyć także dokumenty potwierdzające szczególne osiągnięcia kandydata,
np. zaświadczenia komisji konkursowych, dyplomy itp., a także opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna nie będzie rozpatrywała podań tych kandydatów,

V.

którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią ocenę zachowania.
W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może otrzymać maksymalnie 250 punktów:
1. 100 punktów za egzamin ósmoklasisty - 0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z zakresów: języka polskiego, matematyki oraz 0,3 za każdy punkt procentowy uzyskany
z języka obcego nowożytnego.
2. 72 punktów za wyniki w nauce uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:
• języka polskiego
• matematyki
• historii
oraz (w zależności od wybranego kierunku):
• do klasy humanistyczno - kulturowej - z języka obcego nowożytnego (w przypadku, jeśli kandydat uczył się 2 języków pod uwagę będzie brana ocena lepsza);
• do klasy biologiczno - chemicznej - z biologii
• do klasy matematyczno - fizycznej - z fizyki.

Stopnie z wybranych przedmiotów zostaną przeliczone na punkty wg zasady:
• celujący - 18 punktów
• bardzo dobry - 17 punktów
• dobry - 14 punktów
• dostateczny - 8 punktów
• dopuszczający – 2 punkty
3. 58 punktów za szczególne osiągnięcia kandydata przyznawane wg zasady:
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów:
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
• laureaci konkursów międzyszkolnych - 4 punkty;
• laureaci konkursów szkolnych - 2 punkty;
• nagroda I stopnia w konkursie matematycznym Kangur - 10 punktów;
• nagroda II stopnia w konkursie matematycznym Kangur - 6 punktów;
• nagroda III stopnia w konkursie matematycznym Kangur - 3 punkty.
4. 20 punktów za rozmowę kwalifikacyjną.
VI.
Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną. Na podstawie oceny autoprezentacji kandydata, jego osobowości, samodzielności i niezależności myślenia oraz sposobu formułowania myśli komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna podejmie
decyzję o możliwości kształcenia w wybranej klasie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
w Szczecinku.
VII. Termin postępowania kwalifikacyjnego: 29 i 30.06.2020 r. (poniedziałek lub wtorek).
VIII. Postępowanie kwalifikacyjne obowiązuje wszystkich kandydatów do szkoły z wyjątkiem absolwentów
Szkoły Podstawowej przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku.
IX.
Absolwenci Szkoły Podstawowej przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku, zostaną
przyjęci do szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów rekrutacji pod warunkiem, że na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej zdobędą oni średnią ocen nie niższą niż 3,5 i co najmniej dobre zachowanie. Pozostałych kandydatów - absolwentów Szkoły Podstawowej przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku, którzy nie spełniają powyższych warunków obowiązują przyjęte w niniejszym regulaminie kryteria rekrutacji z wyjątkiem rozmowy kwalifikacyjnej. W tym przypadku komisja
odstąpi od przeprowadzenia rozmowy, przyznając jednocześnie kandydatowi za jej przebieg maksymalną ilość punktów.
X.
Do szkoły zostaną przyjęci kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę punktów
z puli 250 punktów, o której mowa w punktach V. 1- V. 3 niniejszego regulaminu i uzyskali pozytywną ocenę postępowania kwalifikacyjnego (nie mniej niż 14 punktów z 20 możliwych do zdobycia – punkt V. 4 regulaminu).

XI.

Laureaci konkursów wojewódzkich i ponadwojewódzkich, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów. Muszą oni jednak przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego i uzyskać pozytywną ocenę z rozmowy.
XII. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjno-klasyfikacyjnego nastąpi 06 lipca br.
do godz. 15:00.
XIII. Do 10 lipca bieżącego roku, do godziny 15:00 kandydaci przyjęci do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli nauki, przez rodzica albo kandydata pełnoletniego, w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku.
XIV. Odwołanie od wyników postępowania kwalifikacyjnego można składać do dyrektora szkoły w ciągu
3 dni roboczych od ich ogłoszenia.
XV. Wysokość czesnego i wpisowego określa zarządzenia dyrektora szkoły (* drugie dziecko z rodziny płaci
50%).
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