WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW

TERMINARZ REKRUTACJI

DO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA STASZICA

Dzień otwarty – 9 kwietnia 2018 r.

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018– 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum.
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RODZAJE ODDZIAŁÓW
1A, 1B z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki (program autorski
UW) i fizyki;
1C z rozszerzonym zakresem nauczania informatyki, matematyki i fizyki;
1D, 1E z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, biologii, chemii
oraz z uzupełniającym programem nauczania fizyki;
1F klasa uniwersytecka z rozszerzonym zakresem nauczania fizyki,
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matematyki i chemii;
1G z rozszerzonym zakresem nauczania fizyki i matematyki.

1.

We wszystkich oddziałach nauczany jest język angielski dla zaawansowanych
natomiast drugi język to: niemiecki lub hiszpański dla początkujących lub
zaawansowanych*.
*)każda grupa drugiego języka będzie utworzona, jeżeli zgłosi się co najmniej 14. chętnych. Jeżeli
liczba chętnych do grupy hiszpańskiej przekroczy 18, o zakwalifikowaniu do niej decydować będzie
łączna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat, który na świadectwie
ukończenia gimnazjum ma ocenę z danego języka obcego nie może się uczyć w grupie
dla początkujących.

Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia
podstawy programowej.
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ZASADY PUNKTACJI
Zajęcia edukacyjne punktowane przy rekrutacji do wszystkich typów
oddziałów (maks. 72 pkt):
język polski, matematyka, fizyka, chemia
Punktacja:
celujący:
18 pkt,
bardzo dobry:
17 pkt,
dobry:
14 pkt,
dostateczn y:
8 pkt,
dopuszczający: 2 pkt.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Wynik
procentowy mnoży się przez 0,2 (maks. 100 pkt).
Aktywność społeczna/wolontariat (3 pkt).
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (7 pkt).
Szczególne osiągnięcia zgodnie z §6.1 Rozporządzenia MEN z 14 marca
2017 r. (maks. 18 pkt).
Sprawdzian uzdolnień matematycznych (dotyczy tylko oddziałów 1A i 1B;
maks. 300 pkt).

Jak wynika z powyższego maksymalna liczba punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym wynosi:

200 punktów, w rekrutacji do klas 1C, 1D, 1E, 1F oraz 1G;

500 punktów, w rekrutacji do klas 1A oraz 1B.








WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu komputerowego
wspomagania rekrutacji.
Dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko,
data urodzenia oraz adres zamieszkania).
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,
olimpiadach
dla
gimnazjalistów
lub
olimpiadach
dla
szkół
ponadgimnazjalnych.
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
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Data
od 10 maja 2018 r. (czwartek)
do 18 maja 2018 r. (piątek)
w godz. 10.00-15.00
28 maja 2018 r. (poniedziałek)
godz. 13.00 – 14.30
29 maja 2018 r. (wtorek)
godz. 13.00
15 czerwca 2018 r. (piątek)
w godz. 10.00 – 17.00
oraz 18 i 19 czerwca
(poniedziałek i wtorek)
w godz. 9.00 – 16.00
21 czerwca 2018 r. (czwartek)
godz. 13.00 – 14.30

22 czerwca 2018 r. (piątek)
godz. 13.00
22 czerwca 2018 r. (piątek)
w godz. 12.00-15.00
25 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
w godz. 10.00-17.00
26 czerwca 2018 r. (wtorek)
w godz. 10.00-16.00
27 czerwca 2018 r. (środa)
w godz. 10.00-16.00
6 lipca 2018 r. (piątek)
do godz. 12.00
od 6 lipca 2018 r. (piątek)
w godz. 12.00-15.00
do 12 lipca 2018 r. (czwartek)
w godz. 8.00-10.00
pozostałe dni:
w godz. 12.00-15.00
do 12 lipca 2018 r. (czwartek)

10. godz. 16.00

11.

12.

od 13 lipca 2018 r. (piątek)
w godz. 8.00 – 15.00
do 16 sierpnia 2018 r. (czwartek)
w godz. 8.00 -- 16.00
20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek)
godz. 9.00-10.30

21 sierpnia 2018 r. (wtorek)
godz. 16.00
do 29 sierpnia 2018 r. (środa)
14. godz. 12.00

13.

29 sierpnia 2018 r. (środa)
w godz. 12.00 - 15.00

15. 30 sierpnia 2018 r. (czwartek)
16.

w godz. 12.00 – 16.00
31 sierpnia 2018 r. (piątek)
godz. 12.00

Postępowanie
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: druk
potwierdzający rejestrację w systemie
komputerowego wspomagania rekrutacji.
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klas
matematycznych (1A i 1B) z autorskim programem
nauczania matematyki.
Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji
do klas matematycznych.
Zmiana preferencji wyboru szkoły/oddziału.

Sprawdzian
uzdolnień
kierunkowych do
klas
matematycznych (1A i 1B) z autorskim programem
nauczania matematyki (dla kandydatów, którzy nie
przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie).
Ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych do klas matematycznych.
Składanie świadectw ukończenia gimnazjum
i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia
gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty
w szkole pierwszego wyboru.
Kopie muszą być poświadczone przez gimnazjum
za zgodność z oryginałem.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych liceum i listy
niezakwalifikowanych.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły
potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły składając:
oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
dwa aktualne zdjęcia (fotografia 30 x 42 mm) oraz
oryginały innych uwzględnianych w rekrutacji
dyplomów i zaświadczeń.
Ogłoszenie przez Szkolną Komisję RekrutacyjnoKwalifikacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Składanie wniosków
o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej
wraz
z
dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Sprawdzian predyspozycji matematycznych dla
kandydatów na wolne miejsca w klasach 1A i 1B
(dla
kandydatów,
którzy
nie
przystąpili
do sprawdzianu w rekrutacji zasadniczej).
Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji
do klas matematycznych.
Podanie do wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji
uzupełniającej.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego oraz dwóch zdjęć.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły na rok szkolny 2018/2019.

Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.staszic.waw.pl/kandydaci/

