Regulamin rekrutacji do PALO

Regulamin rekrutacji
do Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie
na rok szkolny 2019/20

§1. Kryteria wyjściowe przyjęcia do klasy I
Kandydat, ubiegający się o miejsce w Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym
w Piasecznie (dalej: Szkoła lub PALO), musi spełnić następujące kryteria:
a) wykazać się przynajmniej „dobrą” klasyfikacyjną oceną zachowania na I półrocze
– odpowiednio - klasy 8. sp albo klasy 3. gimnazjum;
b) mieć średnią arytmetyczną1 ocen klasyfikacyjnych przynajmniej 3,5 na I półrocze –
odpowiednio – klasy 8. szkoły podstawowej albo klasy 3. gimnazjum.

§2. Kryteria przyjęcia do klasy I kandydatów niebędących uczniami
PSP 72 lub PG 22
1. Na egzamin kandydat powinien przyjść przynajmniej 15 min wcześniej. Przy sobie należy mieć
dowód tożsamości ze zdjęciem (np. legitymację ucznia).
2. Kandydat ma obowiązek przystąpić do egzaminów wstępnych z: j. polskiego, matematyki oraz
j. angielskiego w terminach ustalonych przez Dyrektora PALO.
3. Rodzice kandydata najpóźniej w dniu egzaminu składają w sekretariacie Szkoły:
a) zaświadczenie, z wykazem klasyfikacyjnych ocen z zajęć dydaktycznych oraz zachowania
uzyskanych na I półrocze ze szkoły, do której uczęszcza, poświadczone przez wychowawcę lub
dyrektora szkoły, zawierające pieczęć szkoły;
b) kopię opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się – o ile uczeń posiada;
c) wnoszą w kasie szkoły 100 zł opłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
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Liczoną do dwóch miejsc po przecinku, zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej, np.: 4,49 = 4; 4,50 = 5;
4,51 = 5.
2
PSP 72 – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 „Szkoła Marzeń” w Piasecznie, PG 2 – Prywatne Gimnazjum nr
2 „Szkoła Marzeń” w Piasecznie
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§3. Zasady rekrutacji do klasy I,
gdy liczba miejsc jest mniejsza niż liczba kandydatów

1. W sytuacji, gdy liczba przewidzianych miejsc w klasie I jest mniejsza niż liczba kandydatów do
Szkoły, przyjmowani są kandydaci z kolejnymi najwyższymi wynikami będącymi sumą punktów
naliczanych wg poniższych zasad.
2. Zasady naliczania punktów kandydatom będącym uczniami kl. 8 PSP 72 lub kl. 3 PG 2:
średnia arytmetyczna klasyfikacyjnych ocen uzyskanych na I półrocze w
kl. 8. albo 3. z: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego 3
2
3
4
5
6
klasyfikacyjna ocena zachowania na I półrocze
dobra
bardzo dobra
wzorowa
maksymalna liczba pkt. do uzyskania

liczba punktów
20
40
60
80
100
liczba punktów
5
10
15
115

3. Zasady naliczania punktów kandydatom niebędącym uczniami kl. 8 PSP 72 lub kl. 3 PG 2:
a) nalicza się pkt. za wyniki osiągnięte na egzaminach wstępnych wg poniższych kryteriów:
średnia arytmetyczna pkt. procentowych z egzaminów wstępnych
0-29,99
30,00-49,99
50,00-69,99
70,00-89,99
90,00-100

liczba punktów
20
40
60
80
100

b) nalicza się pkt. za średnią arytmetyczną ocen klasyfikacyjnych na I półrocze z j. polskiego,
matematyki oraz j. angielskiego wg poniższych kryteriów:

średnia arytmetyczna klasyfikacyjnych ocen uzyskanych na I półrocze w
kl. 8. albo 3. z: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego4
2
3
4
5
6
3
4

liczba punktów
20
40
60
80
100

Patrz: przypis nr 1
Patrz: przypis nr 1
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c) sumę pkt. naliczonych wg kryteriów opisanych w ustępie 3 literze a i punktów naliczonych wg
kryteriów z ustępu 3 litery b dzieli się przez 2;
d) do wyniku z ustępu 3 litery c dodaje się punkty za ocenę klasyfikacją zachowania na I półrocze
naliczone wg poniższych kryteriów:
klasyfikacyjna ocena zachowania na I półrocze

liczba punktów

dobra
bardzo dobra
wzorowa

5
10
15

4. Jeśli kandydaci uzyskają identyczną liczbę punktów, do szkoły przyjmowany jest uczeń, który ma
wyższą średnią arytmetyczną (liczoną jak wyżej) ocen klasyfikacyjnych na I półrocze z następujących
przedmiotów: historia, wos, biologia, chemia, fizyka, geografia.

§4. Przywileje laureatów, finalistów konkursów i posiadaczy certyfikatów językowych,
punkty dodatkowe
1. Kandydat posiadający stopień laureata lub finalisty konkursu 5 przedmiotowego, tematycznego
lub interdyscyplinarnego organizowanego przez Kuratora Oświaty ma pierwszeństwo w rekrutacji
do PALO (tj. przyjmowany jest z pominięciem zasad opisanych w §2 ust 2 oraz §3 - na podstawie
dokumentu poświadczającego posiadanie tytułu.
2. Laureat ww. konkursu zwolniony jest z opłat za Szkołę z tytułu czesnego w roku szkolnym, w
którym zostanie przyjęty do Szkoły.
3. Kandydat, niebędący uczniem PSP 72 lub PG 2, legitymujący się certyfikatami: B2 First (inaczej:
First Certificate in English, FCE) na poziomie A, C1 Advanced (lub CAE) albo C2 Proficiency
(lub CPE), nie przystępuje do egzaminu wstępnego z tego języka. Przyznaje się mu wówczas
maksymalną liczbę pkt. możliwą do uzyskania na ww. egzaminie oraz wlicza się „6” z j.
angielskiego do średniej arytmetycznej ocen klasyfikacyjnych.
4. Kandydatowi, będącemu uczniem PSP 72 lub PG 2, legitymującemu się certyfikatami: B2 First
(inaczej: First Certificate in English, FCE) na poziomie A, C1 Advanced (lub CAE) albo C2
Proficiency (lub CPE) wlicza się „6” z j. angielskiego do średniej arytmetycznej ocen
klasyfikacyjnych.
5. Kandydatowi będącemu uczniem PSP 72 lub PG 2 przyznaje się dodatkowo 5 pkt.
6. Kandydatowi przyznaje się dodatkowo 5 pkt., jeśli posiada rodzeństwo w PSP 72 w roku
szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w PALO.

§5. Pozostałe zasady rekrutacji do klasy I
1. Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz ewentualna alfabetyczna lista
rezerwowa podawane są do wiadomości w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej
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Lub olimpiady.
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w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Na indywidualne pisemne życzenie rodziców
kandydata te dane osobowe mogą zostać poddane anonimizacji.
2. Jeśli Szkoła ma wolne miejsca po terminie, w którym uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia
szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu – odpowiednio – 8-klasisty albo gimnazjalnego, a
kandydatów jest więcej niż tych miejsc, do szkoły przyjmowany jest kandydat z największą liczbą
pkt. liczonych jak poniżej:
a) średnią arytmetyczną punktów procentowych uzyskanych na egzaminie sumuje się ze średnią
arytmetyczną ocen na świadectwie ukończenia szkoły z: j. polskiego, matematyki, j.
angielskiego (średnia liczona jest jak wyżej), następnie tak uzyskaną sumę dzieli się przez 2,
b) do wyniku z pkt. a dodaje się – odpowiednio: 5 pkt. za ocenę dobrą zachowania, 10 pkt. – za
ocenę bardzo dobrą, 15 pkt. – za ocenę wzorową,
c) pozostałe zasady rekrutacji obowiązują – odpowiednio – jak powyżej.
3. Rodzice zakwalifikowanego kandydata w wyznaczonym przez Dyrektora PALO terminie składają
w sekretariacie szkoły:
a) podanie o przyjęcie dziecka do szkoły;
b) podpisaną umowę kształcenia,
c) świadectwo ukończenia – odpowiednio – szkoły podstawowej lub gimnazjum
oraz zaświadczenie o wynikach – odpowiednio – egzaminu 8-klasisty albo gimnazjalnego;
d) deklarację wyboru: etyki lub religii, II j. obcego, profilu.
4. Rodzice zakwalifikowanego kandydata w wyznaczonym przez Dyrektora PALO terminie wnoszą
bezzwrotną opłatę rekrutacyjną (tzw. wpisowe) w wysokości 1000 zł.
5. Niespełnienie powyższych warunków zgodnie z harmonogramem rekrutacji oznacza rezygnację
z udziału w rekrutacji do Szkoły.
6. Kandydat oraz jego rodzice mogą zapoznać się z wynikami egzaminów wstępnych w uzgodnionym
terminie na terenie szkoły.
7. Arkusz egzaminacyjny danego kandydata udostępniany jest na życzenie rodzica do wglądu,
nie wydaje się jednak ani jego oryginału, ani utrwalonej w jakiejkolwiek postaci jego kopii.

§6. Nabór do istniejących klas

1. Nabór do istniejących klas odbywa się, jeśli są w nich wolne miejsca.
2. Do istniejących klas może zostać przyjęty uczeń, który:
a) posiada świadectwo ukończenia klasy programowo niższej z przynajmniej dobrą oceną z
zachowania oraz średnią arytmetyczną (liczoną jak wyżej) ocen na świadectwie w wysokości
określonej przez Dyrektora Szkoły,
b) zda egzaminy wstępne z j. polskiego, matematyki oraz j. angielskiego na poziomie ustalonym
przez Dyrektora Szkoły.
4

Regulamin rekrutacji do PALO

§7. Postanowienia końcowe
1. Dyrektor Szkoły może uzależnić decyzję o przyjęciu kandydata od wyniku rozmowy z nim,
pisemnej opinii wychowawcy lub dyrektora szkoły, do której kandydat uczęszcza, lub obserwacji
poczynionych podczas jednego albo więcej dni próbnych w Szkole.
2. Dyrektor Szkoły może w procesie rekrutacji podjąć decyzję niezgodną z niniejszym regulaminem,
jeśli uzna, iż jest to uzasadnione szczególnym interesem szkoły. W takiej sytuacji nie musi on jej
uzasadniać.
3. Kwestie sporne lub nieprzewidziane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
4. Decyzja Dyrektora PALO ws. rekrutacji jest ostateczna.
5. Udział w rekrutacji do Szkoły tożsamy jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Kazimierz Stankiewicz
Dyrektor PALO
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