
 

 Rekrutacja do Liceum.  
Ogłaszamy nabór uczniów do klasy I liceum na rok szkolny 

2016/2017.  

Program liceum przewiduje w klasie pierwszej realizację podstawy 

programowej (bez deklaracji o wyborach przedmiotów 

rozszerzonych).  

W klasie drugiej uczniowie deklarują wybór przedmiotów 

maturalnych i rozpoczynają naukę wybranych przedmiotów jako 

rozszerzonych w małych grupach.  

W klasie trzeciej zajęcia odbywają się głównie w małych grupach z 

wybranych przedmiotów rozszerzonych pod kątem przygotowania do 

matury. Uczeń ma prawo wybrać dowolną liczbę fakultetów, co daje 

szerokie możliwości przygotowania do matury. Uczeń jest traktowany 

podmiotowo.  

Szkoła zapewnia różnorodne środki dydaktyczne.  

W szkole można się uczyć j. angielskiego, j. niemieckiego, j. 

rosyjskiego ,j. łacińskiego i j. hiszpańskiego.  

Nauczanie realizuje doświadczona kadra profesjonalistów 

umożliwiająca indywidualny rozwój uczniów, w wybranych przez 

nich kierunkach  

Maturę w roku szkolnym 2015/2016 zdało 100 % absolwentów 

osiągając bardzo wysokie wyniki indywidualne z poszczególnych 

przedmiotów.  

W rankingu liceów miesięcznika perspektywy osiągnęliśmy 8-te 

miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. 

(WWW.perspektywy.pl)  

Uczniowie wypożyczają bezpłatnie podręczniki w szkole.  

Czesne – 350 zł miesięcznie niezmieniające się w ciągu roku 

szkolnego, płatne do dn. 10 każdego miesiąca (bez wakacji).  

Wpisowe – 200 zł  



Zasady rekrutacji:  

Przy przyjęciu do szkoły będą brane pod uwagę następujące oceny:  

- średnia ocen na świadectwie z kl. III gimnazjum  

- oceny końcowe z j. polskiego, i z 3 wybranych przedmiotów przez 

kandydata,  

 

- ocena z zachowania,  

a także ilość punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym.  

Punktacja  

celujący – 6 pkt.  

bardzo dobry – 5 pkt.  

dobry – 4 pkt.  

dostateczny – 3 pkt.  

dopuszczający – 2 pkt.  

niedostateczny – 0 pkt.  

Do szkoły przyjmowane będą osoby w kolejności z najwyższą liczbą 

zebranych punktów w drodze postępowania kwalifikacyjnego.  

Ilość oferowanych miejsc dla kandydatów do kl. I na rok szk. 

2016/2017 – 18.  
Przyjmowanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej liceum odbywać 

się będzie w dniach od 1 lutego do 31 maja 2016 r.  

Dokumenty składane przy przyjęciu do szkoły:  

1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,  

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

3. karta zdrowia i karta szczepień,  

4. posiadane zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia,  

5. posiadane opinie poradni psychologiczno -pedagogicznej,  

6. 3 fotografie.  

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 27 

czerwca 2016 r.  

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum nastąpi nie później 

niż 30 czerwca 2016 r. 


