REGULAMIN REKRUTACJI
do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Dönhoff
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach
w roku szkolnym 2019/2020
Ogłaszamy nabór do dwóch oddziałów - 1A i 1B
I. Warunki przyjęcia do klas pierwszych:
1.

O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej decydują:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego (kl. 1A) lub osmoklasisty (kl.1B);
b) liczba punktow z języka polskiego, matematyki, językow obcych nowozytnych oraz
jednego sposrod przedmiotow dodatkowych (biologia, chemia, fizyka, geografia,
historia, wos) na swiadectwie ukonczenia gimnazjum lub szkoły podstawowej;
c) co najmniej dobra ocena z zachowania na swiadectwie ukonczenia gimnazjum lub
szkoły podstawowej;
d) liczba punktow za szczegolne osiągnięcia zapisane na swiadectwie ukonczenia
gimnazjum lub szkoły podstawowej.
2. Absolwent gimnazjum dokonuje wyboru od 2 do 4 przedmiotow, ktore będzie realizował
na poziomie rozszerzonym, natomiast absolwent szkoły podstawowej dokonuje wyboru
2 lub 3 przedmiotow, ktore będzie realizował na poziomie rozszerzonym.
3. W szkole istnieje mozliwosc utworzenia indywidualnego profilu przedmiotow
rozszerzonych. Przedmioty na poziomie rozszerzonym mogą byc realizowane juz od
pierwszej klasy.
II. Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej SLO (formularz podania mozna pobrac w
sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły www.sto-mikolajki.pl w zakładce
Rekrutacja).
2. Oryginał swiadectwa lub poswiadczona przez dyrektora szkoły kopia swiadectwa
ukonczenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.
3. Kopia zaswiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub osmoklasisty.
4. Zaswiadczenia lekarskie, opinie/orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
jezeli mają zastosowanie.
5. Dwie fotografie legitymacyjne.
III. Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej SLO.
1. Podania z załącznikami wymienionymi w p. II nalezy składac w sekretariacie szkoły do
24.06.2019r. do godz. 15:00.
2. Lista kandydatow przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona 26.06.2019r.
3. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest przez cały rok.

IV. Szczegółowe zasady rekrutacji.
Lp.

Kryterium

Punktacja

Łącznie

Osiągnięcia merytoryczne przeliczane na punkty
– absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej

2.

Liczbowo okreslona ocena z matematyki x 3.

3.

Liczbowo okreslona ocena z języka angielskiego x 3.

4.

Liczbowo okreslona ocena z drugiego języka obcego x 3.

5

Liczbowo okreslona ocena z jednego sposrod wybranych
przedmiotow (biologia, chemia, historia, wos, geografia,
fizyka) x 3.
Świadectwo z wyróżnieniem.

6.
7.

8.

max. 18
punktow
max. 18
punktow
max. 18
punktow
max. 18
punktow
max. 18
punktow
max. 8
punktow

Udział w finale wojewódzkim konkursów
przedmiotowych organizowanych przez kuratorow oswiaty
(maksymalnie dwa przedmioty – 2 x 6 pkt.):
- języka polskiego,
- języka niemieckiego,
- języka rosyjskiego,
- języka francuskiego,
max. 12
- języka angielskiego,
punktow
- geografii,
- chemii,
- fizyki,
- historii,
- matematyki,
- biologii,
- wiedzy o społeczenstwie.
Inne osiągnięcia
– absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej
a) sportowe:
- na szczeblu ogolnopolskim
- na szczeblu wojewodzkim
- na szczeblu powiatowym
b) artystyczne:
- na szczeblu ogolnopolskim
- na szczeblu wojewodzkim
max. 10
- na szczeblu powiatowym
punktow
c) konkursy wiedzy:
- na szczeblu ogolnopolskim
- na szczeblu wojewodzkim
- na szczeblu powiatowym
d) aktywnosci kandydata na rzecz innych ludzi lub
srodowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu.

max. 110 punktów

Liczbowo okreslona ocena z języka polskiego x 3.

max. 10 punktów

1.

9.

Egzamin gimnazjalny
a) częsc humanistyczna
– język polski (max. 100%=20 pkt)
– historia i wiedza o społeczenstwie
(max. 100%=20 pkt)

a) max. 40 punktow

– matematyka (max. 100%=20 pkt)
– przedmioty przyrodnicze
(max. 100%=20 pkt

c) częsc z języka obcego nowozytnego
– poziom podstawowy
(max. 100%=20 pkt)

max. 120 pkt

b) częsc matematyczno-przyrodnicza
b) max. 40 punktow

c) max. 20 punktow

d) częsc z języka obcego nowozytnego
d) max. 20 punktow

Maksymalna liczba punktow mozliwych do uzyskania przez
absolwenta gimnazjum
10. Egzamin ósmoklasisty:
a) język polski (max. 100%=40 pkt)
b) matematyka (max. 100%=40 pkt)
c) język obcy (max. 100%=40 pkt)
Maksymalna liczba punktow mozliwych do uzyskania przez
absolwenta szkoły podstawowej

240

max.
120 pkt

– poziom rozszerzony
(max. 100%=20 pkt).

240

V. Opłaty i stypendia:
1. Nauka w szkole jest płatna. Wysokosc opłat ustala organ prowadzący. Czesne w liceum
wynosi 350 zł miesięcznie. Wpłaty czesnego dokonuje się do 10 kazdego miesiąca na
rachunek bankowy lub w sekretariacie szkoły.
Bank Spółdzielczy w Mikołajkach: 07 9350 0001 0000 0273 2061 0001
2. Jednorazowa opłata wpisowa do liceum wynosi 350 zł. Wpłaty nalezy dokonac na
rachunek bankowy lub sekretariacie szkoły w ciągu dziesięciu dni od ogłoszenia
przyjęcia ucznia do szkoły.
3. Roczna obowiązkowa opłata remontowa wynosi 40 zł. Moze byc wpłacana w dwoch
ratach na rachunek bankowy lub w sekretariacie szkoły.
4. Szkoła posiada system stypendialny - przyznawane są stypendia socjalne i naukowe.
Szczegołowe informacje znajdują się w Regulaminie Przyznawania Stypendiow.
5. Rodzenstwu uczęszczającemu do Szkoł Społecznych STO w Mikołajkach, przysługuje
znizka ustalona przez organ prowadzący.
6. Absolwenci naszego gimnazjum i szkoły podstawowej zwolnieni są z uiszczania opłaty
wpisowej do liceum.
VI. Rodzice/prawni opiekunowie uczniow przyjętych zawierają ze szkołą Umowę o
świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczają opłatę wpisową.

VII. Informacji dotyczących rekrutacji mozna uzyskac w sekretariacie szkoły,
tel. 87 421 66 74 oraz na stronie internetowej szkoły: www.sto-mikolajki.pl oraz
drogą mailową: szkoly.sto.mikolajki@poczta.fm lub sekretariat@sto-mikolajki.pl

