REGULAMIN REKRUTACJI
do 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO im. Pawła Jasienicy
(obowiązuje od 1.09.2016 r.)
Sposoby rekrutacji do 2SLO
1.
Zespół Szkół Społecznych STO, w skład którego wchodzą Społeczne Gimnazjum „Dwójka" i 2 Społeczne
Liceum Ogólnokształcące, został zaprojektowany jako szkoła sześcioletnia.

2.

W związku z tym każdy absolwent Gimnazjum „Dwójka” ma prawo kontynuować naukę w 2SLO, o ile
spełni warunki podane w rozdziale „Rekrutacja wewnętrzna do 2SLO”.

3.

Na pozostałe miejsca przyjmowani są kandydaci z innych szkół - według zasad podanych w rozdziale
„Rekrutacja zewnętrzna do 2SLO”.
Rekrutacja wewnętrzna do 2SLO
1.
Każdy absolwent „Dwójki" ma prawo kontynuować naukę w 2SLO, o ile spełni podane niżej warunki:
a)
uczeń podda diagnozie swe umiejętności w zakresie przedmiotów kluczowych (tj. język polski,
matematyka) - najwcześniej pod koniec I semestru III klasy gimnazjum
b)
uczeń wraz z rodzicami zgłosi się w wyznaczonym terminie na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem
liceum, gdzie określi projekt swojej przyszłej kariery w 2 SLO i uzyska jego akceptację
c)
uczeń uzyska na koniec I semestru 3 rekomendacje z przedmiotów, których chce się uczyć w 2SLO na
poziomie rozszerzonym (w tym maksymalnie z 1 j. obcego) – rekomendacje mogą być wyłącznie z przedmiotów,
które w 2 SLO są nauczane na poziomie rozszerzonym
d)
rekomendację z danego przedmiotu uczeń otrzymuje, gdy na koniec I semestru III klasy uzyskał ocenę
celującą lub bardzo dobrą
e)
w szczególnych przypadkach uczeń może uzyskać rekomendację, gdy uzyskał na koniec I semestru III klasy
ocenę dobrą - decyzję podejmuje nauczyciel przedmiotu do końca I semestru
f)
uczeń uzyska pozytywną ocenę ze sprawowania (o możliwości jej nieuzyskania uczeń i jego rodzice
powinni być poinformowani podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
g)
uczeń zda egzamin gimnazjalny i osiągnie na nim minimum 70% pkt (łącznie)
h)
uczeń uzyska z przedmiotów kluczowych, tj. j. polski, matematyka, oceny końcowe co najmniej
dostateczne
i)
decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie niniejszego regulaminu.
2.
Wolę kontynuowania nauki w 2 SLO uczeń wraz z rodzicami potwierdza:
a)
składając podanie o przyjęcie do szkoły (w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły)
b)
wnosząc opłatę rekrutacyjną (za rezerwację miejsca) - w wysokości i terminie ustalonym przez dyrektora
szkoły (jeżeli uczeń zostanie przyjęty do szkoły, opłata ta przejdzie na poczet wpisowego).
3.
Kandydaci zostają przyjęci do 2 SLO, gdy złożą w sekretariacie szkoły oryginał świadectwa ukończenia
gimnazjum wraz z zaświadczeniem o zdaniu egzaminu gimnazjalnego w terminie wyznaczonym przez dyrektora
szkoły.
4.
Warunkiem kontynuacji nauki w liceum jest całkowite rozliczenie ze szkołą opłat za naukę w gimnazjum
do końca czerwca ostatniego roku nauki.
5.
Sprawy sporne lub nie objęte regulaminem rozstrzyga dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą
Programową.
Rekrutacja zewnętrzna do 2SLO
§ 1 Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego
1. Kandydatem do 2 SLO jest uczeń, który w wyznaczonym dniu (zapisów) osobiście lub za pośrednictwem rodziców
bądź innych upoważnionych do tego osób:
 złożył wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę zgłoszenia
 wniósł opłatę za egzamin lub przedstawił dowód jej wniesienia (potwierdzenie przelewu).

2.
3.

Kandydat otrzymuje kartę wstępu, która uprawnia go do wejścia na salę egzaminacyjną.
Wysokość opłaty za egzamin ustala dyrektor szkoły.

§ 2 Egzamin wstępny
1.
Podstawą przyjęcia do 2 SLO jest zdanie egzaminu wstępnego.
2.
Egzamin wstępny przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Komisji
przewodniczy dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel.
3.
Kandydat jest wpuszczany na salę na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz karty wstępu.
Nieobecność na egzaminie dyskwalifikuje kandydata.
4.
Egzaminy wstępne mają formę pisemną i składają się z trzech części: egzaminu z języka polskiego,
egzaminu z matematyki i egzaminu z języka angielskiego.
5.
Wszystkie prace egzaminacyjne są kodowane, następnie zaś sprawdzane przez członków komisji
rekrutacyjnej.
§ 3 Kryteria oceniania
1.
Egzaminy ocenia się w następującej skali: język polski od 0 do 10 pkt, matematyka od 0 do 10 pkt, język
angielski od 0 do 5 pkt.
2.
Kandydat zdał egzaminy, jeśli spełnił następujące warunki: otrzymał co najmniej 13 pkt ze wszystkich
egzaminów, w tym z języka polskiego co najmniej 4 pkt, z matematyki - co najmniej 2,5 pkt, z języka angielskiego co najmniej 1,5 pkt.
§ 4 Zwolnienia z egzaminów
1.
Laureaci konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – z j. polskiego, historii, matematyki, biologii,
chemii, geografii, fizyki, WOS, a także olimpiady matematycznej dla gimnazjalistów – są przyjmowani bez
egzaminów.
2.
Finaliści konkursów z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, organizowanych przez kuratora oświaty są
zwolnieni z odpowiednich części egzaminu i otrzymują za nie maksymalną liczbę punktów.
3.
Kandydaci posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
mogą zwolnieni z tej części egzaminów.
a)
w przypadku kandydatów posiadających certyfikat z języka angielskiego na poziomie B2 – np. First
Certificate, ocena A = 5 pkt, ocena B = 4 pkt, ocena C = 3 pkt;
b)
w przypadku posiadania certyfikatu z języka angielskiego wyższego stopnia, np. Certificate in Advanced
English, zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danego egzaminu maksymalnej liczby punków.
4. Kopię dokumentu potwierdzającego prawo do zwolnienia należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej dzień przed
egzaminem.
§ 5 Wyniki egzaminów
1.
Lista osób przyjętych do 2 SLO ogłaszana jest nie później niż 14 dni roboczych po zakończeniu egzaminu.
Lista jest alfabetyczna.
2.
Komisja rekrutacyjna ma prawo ustanowić listę rezerwową. Ogłasza się ją w tym samym terminie, co listę
przyjętych. Kandydaci są na niej umieszczeni według kolejności wyników uzyskanych na egzaminie.
3.
Informację o liczbie punktów uzyskanych na egzaminie można uzyskać telefonicznie w terminie ustalonym
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Informacji tej nie udziela się kandydatom, którzy znaleźli się
na liście przyjętych lub na liście rezerwowej.
4.
Nie okazuje się do wglądu prac pisemnych. Komisja rekrutacyjna na pisemne żądanie rodziców
kandydatów przygotowuje recenzje prac.
§ 6 Warunki przyjęcia
1.
Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor w porozumieniu z komisją rekrutacyjną - na podstawie
wyników egzaminów wstępnych. Decyzja ta jest ostateczna.
2.
Kandydaci, którzy znaleźli się na liście przyjętych, mają zagwarantowane miejsce na liście uczniów 2 SLO
pod warunkiem, że:
a) wniosą opłatę rekrutacyjną - w wysokości i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły (opłata jest
bezzwrotna i przechodzi na rzecz wpisowego w momencie wpisania ucznia do Księgi Uczniów),

b) złożą w sekretariacie szkoły oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o egzaminie
gimnazjalnym w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.
Niespełnienie któregoś z tych warunków jest traktowane jak rezygnacja ze szkoły. Uczeń zostaje wtedy
skreślony z listy przyjętych, a jego miejsce zostaje zaproponowane uczniowi z listy rezerwowej - wg kolejności.
4.
Dyrektor szkoły dysponuje w każdym roku szkolnym dwoma miejscami tzw. dyrektorskimi.
5.
Sprawy sporne lub nie objęte regulaminem rozstrzyga dyrektor szkoły.

3.

Warszawa, 31.08.2016 r.

