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Regulamin rekrutacji 

do Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie 

 

Rozdział I 

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2020/21 

 

§1. Kryteria wyjściowe  

1. Kandydat, ubiegający się o miejsce w Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym                           

w Piasecznie (dalej: Szkoła lub PALO), musi spełnić następujące kryteria wyjściowe: 

a) wykazać się przynajmniej „dobrą” klasyfikacyjną oceną zachowania na I półrocze                                 

klasy 8. szkoły podstawowej; 

b) mieć średnią arytmetyczną
1
  ocen klasyfikacyjnych przynajmniej 3,5  na I półrocze klasy 8. szkoły 

podstawowej z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski, historia, wos, 

fizyka, chemia, biologia, geografia. 

2. Rodzice kandydata dopełniają formalności zgodnie z Harmonogramem rekrutacji do kl. I PALO  na rok 

szkolny 2020/21 (dalej: harmonogram), który jest załącznikiem do niniejszego dokumentu, lub w terminach 

wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły w przypadku rekrutacji na wolne miejsca.  

 

 

§2. Przywileje w procesie rekrutacji 

1. Laureaci konkursów przedmiotowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, uprawniających do 

przyjęcia tych finalistów i laureatów w pierwszej kolejności do średnich szkół publicznych (określonych w art. 

132 ustawy – Prawo oświatowe): 

a) są przyjmowani do PALO w pierwszej kolejności, 

b) są zwolnieni z opłat z tytułu czesnego za kształcenie w PALO  w I klasie. 

2. Finaliści ww. konkursów przedmiotowych otrzymują dodatkowe 10 pkt., które dodaje się do pkt. 

uzyskanych zgodnie z poniższymi zapisami regulaminu rekrutacji. 

3. Laureaci tematycznych lub interdyscyplinarnych konkursów organizowanych przez lub na zamówienie 

Kuratora Oświaty otrzymują dodatkowe 10 pkt., które dodaje się do pkt. uzyskanych zgodnie z poniższymi 

zapisami regulaminu rekrutacji. 

4. Uczniowie klasy 8 PSP 72 w Piasecznie otrzymują 10 dodatkowych pkt. Dodaje się je do pkt. uzyskanych 

przez kandydata w sposób określony poniżej. 

5. Kandydat, który w roku szkolnym 2020/21 będzie miał rodzeństwo w: PALO, Prywatnej Szkole 

Podstawowej nr 72 „Szkole Marzeń” w Piasecznie lub  Prywatnej Szkole Podstawowej nr 72 „Szkole Marzeń” 

w Zalesiu Dolnym, otrzymuje 5 pkt. (jest to maksymalna liczba pkt., bez względu na liczbę rodzeństwa). 

Zostaną one dodane do pkt. uzyskanych  zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.  

6. Kandydaci, którzy wykażą się dyplomami B2 First (FCE), B2 First for Schools lub wyższymi, 

wydawanymi przez University of Cambridge, otrzymują liczbę punktów odpowiadających ocenie celującej („6”) 

w procesie rekrutacji opisanym poniżej w  §3. 

                                                     
1
 Liczoną do dwóch miejsc po przecinku, zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej, np.: 4,49 = 4; 4,50 = 5; 

4,51 = 5. 
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7. W czasie, gdy uczniem Szkoły, Prywatnej Szkole Podstawowej nr 72 „Szkole Marzeń” w Piasecznie lub  

Prywatnej Szkole Podstawowej nr 72 „Szkole Marzeń” w Zalesiu Dolnym jest jednocześnie, oprócz kandydata, 

jego rodzeństwo, czesne ulega zmniejszeniu o 10% zgodnie z postanowieniami umowy kształcenia. 

§3. Zasady rekrutacji, 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 za średnią arytmetyczną ocen klasyfikacyjnych na I półrocze r. szkolnego 

2019/20 z j. polskiego, matematyki oraz j. angielskiego: 

 

średnia arytmetyczna klasyfikacyjnych ocen uzyskanych na I półrocze r. 

szkolnego 2019/20 w kl. 8. z: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego
2
 

liczba punktów 

2 20 

3 40 

4 60 

5 80 

6 100 

 

3. Zasady naliczania punktów za klasyfikacyjną ocenę zachowania na I półrocze r. szkolnego 2019/20: 

klasyfikacyjna ocena zachowania na I półrocze r. szkolnego 2019/20 

 

liczba punktów 

dobra 5 

bardzo dobra 10 

wzorowa 15 

 

4. Do punktów uzyskanych zgodnie z postanowieniami ustępów 2, 3 dodaje się punkty przysługujące 

kandydatowi na mocy §2, przy czym maksymalnie – po zsumowaniu wszystkich pkt. – można uzyskać 130 

pkt. 

5. Jeśli kandydaci uzyskają identyczną liczbę punktów, do szkoły przyjmowani są uczniowie w następującej 

kolejności: 

a) uczeń, który ma rodzeństwo w którejś ze szkół wymienionych w §2 ust. 5;  

b) finalista konkursu przedmiotowego, o którym jest mowa w §2 ust. 2, 

c) laureat konkursu, o którym jest mowa w §2 ust. 3, 

d) kandydat z wyższą średnią arytmetyczną ocen klasyfikacyjnych na I półrocze (liczoną jak wyżej) z 

następujących przedmiotów: : j. polski, matematyka, j. angielski, historia, wos, fizyka, chemia, biologia, 

geografia. 

 

 

 

§4. Zasady rekrutacji po zakończonych zajęciach szkolnych w r. szk. 2019/20 

 

1. W okresie pomiędzy ostatnim dniem zajęć szkolnych w roku szk. 2019/20 a ostatnim dniem grudnia 2020 r. 

do Szkoły przyjmowany jest kandydat z najwyższą liczbą pkt., liczonych wg poniższych zasad – o ile Szkoła 

dysponuje wolnym miejscem. 

                                                     
2
 Patrz: jw. 
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2. Sumuje się wszystkie wyniki procentowe egzaminu 8-klasisty  (tj. z wszystkich 3 części egzaminu), 

następnie wyciąga się średnią arytmetyczną
3
. 

3. Oblicza się średnią  arytmetyczną ocen ze świadectwa ukończenia szkoły z:  j. polskiego, matematyki, j. 

angielskiego. Następnie przelicza się ją na punkty jak poniżej: 

średnia arytmetyczna klasyfikacyjnych ocen końcowych w kl. 8. z: j. polskiego, 

matematyki, j. angielskiego
4
 

liczba punktów 

2 20 

3 40 

4 60 

5 80 

6 100 

 

4. Przelicza się ocenę zachowania ze świadectwa ukończenia szkoły na punkty jak poniżej:  

klasyfikacyjna ocena zachowania na I półrocze liczba punktów 

dobra 5 

bardzo dobra 10 

wzorowa 15 

 

5. Znajdują zastosowanie przepisy §2 oraz §3 ust. 5. 

6. Nie kwalifikuje się do PALO kandydat, który: 

a) ma na świadectwie ukończenia szkoły niższą ocenę zachowania niż dobrą; 

b) osiągnął średnią arytmetyczną  na egzaminie 8-klasisty niższą niż ustalona przez Dyrektora PALO; 

c) ma średnią arytmetyczną ocen na świadectwie ukończenia szkoły niższą niż 3,5 z nast. przedmiotów: 

j. polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, wos, j. angielski. 

7. W sytuacji gdyby przepisy dot.  świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz egzaminu 8-klasisty 

zmieniłyby się, odpowiednio uległyby zmianie zasady rekrutacji do PALO. 

 

Rozdział II 

Pozostałe regulacje 

§1. 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  dobrą oceną zachowania oraz średnią arytmetyczną (liczoną jak wyżej) ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 3,5 z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego – odpowiednio – na świadectwie ukończenia 

klasy programowo niższej albo na wykazie ocen klasyfikacyjnych uzyskanych na I półrocze danego 

roku szkolnego; 

b) zda egzaminy wstępne z j. polskiego, matematyki oraz j. angielskiego na poziomie ustalonym przez 

Dyrektora Szkoły, 

c) w sytuacji gdy nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminów wstępnych: wykaże się  przynajmniej 

„dobrą” klasyfikacyjną oceną zachowania na półrocze   poprzedzające półrocze, w którym odbywa się 

rekrutacja oraz ma średnią arytmetyczną   ocen klasyfikacyjnych na ww. półrocze  przynajmniej 3,5  na 

                                                     
3
 Patrz: jw. 

4
 Patrz: jw. 
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z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski, historia, wos, fizyka, chemia, 

biologia, geografia. 

 

 

3. Znajdują zastosowanie przepisy §2 oraz §3 ust. 5. 

 

§2. Postanowienia końcowe 

1. Na zakwalifikowanie do PALO może mieć wpływ wybór profilu lub II j. obcego, tj. pierwszeństwo może 

mieć kandydat z mniejszą liczbą pkt., o ile wymagałyby tego względy organizacyjne, np. związane  z 

tworzeniem oddziałów lub grup zajęciowych. 

2. Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły oraz ewentualna alfabetyczna lista rezerwowa 

podawane są do wiadomości w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej w terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w harmonogramie. Na indywidualne pisemne życzenie rodziców 

kandydata te dane osobowe mogą zostać poddane anonimizacji. 

3. Dyrektor Szkoły może uzależnić decyzję o przyjęciu kandydata od: wyniku rozmowy z nim; opinii jego 

wychowawcy, psychologa, pedagoga lub dyrektora szkoły, do której kandydat uczęszcza/-ał; wykazu ocen 

bieżących oraz kar i nagród ze szkoły kandydata; obserwacji poczynionych podczas pobytu próbnego 

kandydata w Szkole. 

4. Rodzice zakwalifikowanego kandydata w wyznaczonym przez Dyrektora PALO terminie wnoszą opłatę 

rekrutacyjną, która nie podlega zwrotowi. 

5. Niedopełnienie formalności w terminach wyznaczonych przez Dyrektora PALO jest tożsamy z  rezygnacją z 

udziału w rekrutacji do Szkoły. 

6. Arkusz egzaminacyjny danego kandydata udostępniany jest na życzenie rodzica jedynie do wglądu,                     

nie wydaje się jego oryginału ani kopii (np.: kserokopia, fotografia). 

7. Dyrektor Szkoły może w procesie rekrutacji podjąć decyzję niezgodną z niniejszym regulaminem, jeśli uzna, 

iż jest to uzasadnione interesem szkoły. W takiej sytuacji nie musi on jej uzasadniać. 

8. Kwestie sporne lub nieprzewidziane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

9. Decyzja Dyrektora PALO ws. rekrutacji jest ostateczna. 

10. Udział w rekrutacji do Szkoły tożsamy jest z akceptacją niniejszego regulaminu. 

11. Uchyla się regulamin z 18 listopada 2019 r. 

12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 20 kwietnia 2020 r. 

 

 

Kazimierz Stankiewicz 

Dyrektor PALO 


