REGULAMIN REKRUTACJI 2017
do oddziałów międzynarodowych – Pre-IB w 2nd SLO
(Opracowane na podstawie 2nd SLO IBDP Admission Policy)

1. Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego
a) kandydatem do oddziału Pre-IB w 2nd SLO jest uczeń, który w wyznaczonym terminie
(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
przelewu (wysokość opłaty za egzamin ustala dyrektor szkoły).

- potwierdzenie

b) kandydat otrzymuje kartę wstępu, która uprawnia go do wejścia na salę egzaminacyjną.

2. Struktura egzaminu wstępnego
a) podstawą przyjęcia do Pre-IB jest zdanie egzaminu wstępnego,
b) egzamin wstępny przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Komisji przewodniczy dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel,
c) egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej,
d) część pisemna składa się z trzech etapów: egzaminu z języka polskiego, egzaminu z języka
angielskiego i egzaminu z matematyki,
e) część ustna ma postać rozmowy kwalifikacyjnej,
f) warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej jest zdanie pisemnej części
egzaminów wstępnych,


komisja rekrutacyjna ma prawo, w drodze wyjątku, dopuścić do rozmowy
kwalifikacyjnej ucznia, który uzyskał dobry wynik z jednego z egzaminów pisemnych,
nawet jeśli nie spełnił wszystkich kryteriów wymienionych w punkcie 3d,

g) egzaminy wstępne do oddziałów międzynarodowych 2 SLO są niezależne od egzaminów
wstępnych do polskich oddziałów 2 SLO.

3. Przebieg egzaminu wstępnego
a) kandydat jest wpuszczany na salę na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz karty
wstępu; nieobecność na egzaminie dyskwalifikuje kandydata

b) wszystkie prace egzaminacyjne są kodowane, następnie zaś sprawdzane przez członków
komisji rekrutacyjnej
c) wszystkie egzaminy ocenia się w skali od 0 do 10 pkt
d) kandydat zdał egzamin pisemny, jeśli spełnił następujące warunki:



uzyskał z egzaminu co najmniej 50% punktów
przy czym nie mniej niż:
- 4 pkt – z j. polskiego i z matematyki
- 6 pkt – z j. angielskiego.

4. Warunki zwolnienia z egzaminów
a) uczniowie, którzy uzyskali tytuł finalisty lub laureata olimpiady z przedmiotu: matematyka,
język polski lub język angielski są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu i otrzymują z niego
maksymalną liczbę punktów
b) kandydaci mogą być zwolnieni z egzaminu z j. angielskiego jeśli:



posiadają certyfikat potwierdzający ich znajomość języka na poziomie B2 – np. First
Certificate z oceną A = 6 pkt;
posiadają certyfikat potwierdzający ich znajomość języka na wyższym poziomie, np.
Certificate in Advanced English = 10 pkt

c) kopię dokumentu potwierdzającego prawo do zwolnienia należy złożyć w sekretariacie
szkoły najpóźniej dzień przed egzaminem.

5. Rozmowa kwalifikacyjna
a) rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku angielskim
b) rozmowa toczy się wokół ogólnych zagadnień takich jak: zainteresowania ucznia, zadania
problemowe, orientacja w specyfice programu IB, motywacja wyboru szkoły, orientacja w
bieżących wydarzeniach z kraju i świata.
c) kandydat, który wybrał język angielski jako Language A może się spodziewać, że jego
kwalifikacje i uzasadnienie tego wyboru będą osobnym punktem rozmowy kwalifikacyjnej
d) rozmowa jest oceniana w skali od 0-10 pkt; uczeń uzyskał pozytywną ocenę z rozmowy,
jeśli otrzymał nie mniej niż 5 pkt.

6. Specjalne reguły rekrutacji dla osób powracających z zagranicy.
a) uczniowie przybywający z zagranicy mogą starać się o dostosowanie warunków i formy
egzaminu wstępnego do ich szczególnych potrzeb – w tym celu muszą złożyć podanie wraz z
uzasadnieniem,

b) do podania należy dołączyć wszelkie dokumenty mogące służyć wsparciu prośby ucznia (w
tym świadectwa, transkrypty ocen, rekomendacje, certyfikaty),
c) o przyznaniu dostosowania decyduje komisja powołana przez koordynatora lub
wicedyrektora IBDP.

7. Wyniki egzaminów
a) lista osób przyjętych do Pre-IB ogłaszana jest nie później niż 14 dni roboczych po
zakończeniu egzaminu - lista zawiera kolejne numery kart wstępów uczniów
b) komisja rekrutacyjna ma prawo ustanowić listę rezerwową, ogłasza się ją w tym samym
terminie, co listę przyjętych - lista zawiera numery kart wstępów uczniów według kolejności
wyników uzyskanych na egzaminie
c) 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
d) nie okazuje się do wglądu prac pisemnych, komisja rekrutacyjna na pisemne żądanie
rodziców kandydatów przygotowuje recenzje prac.

8. Warunki przyjęcia
a) ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor w porozumieniu z komisją
rekrutacyjną - na podstawie wyników egzaminów wstępnych
b) kandydaci, którzy znaleźli się na liście przyjętych, mają zagwarantowane miejsce na liście
uczniów oddziału Pre-IB w 2nd SLO pod warunkiem, że:




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, w przypadku rezygnacji opłata stanowi przychód szkoły),
złożą w sekretariacie szkoły oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i
zaświadczenie o egzaminie gimnazjalnym - w terminie ustalonym przez dyrektora
szkoły

c) 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
d) dyrektor szkoły dysponuje w każdym roku szkolnym dwoma miejscami tzw. dyrektorskimi
e) kwestie sporne rozstrzyga dyrektor szkoły w porozumieniu z komisją rekrutacyjną.

Warszawa, 30.09.2017

