Zasady rekrutacji do klas pierwszych Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów
na rok szkolny 2022/2023
Podstawą rozpoczęcia procesu rekrutacji do klasy pierwszej Ogólnokształcącego Liceum
Jezuitów w Gdyni jest poznanie i akceptacja przez kandydata i jego rodziców (prawnych
opiekunów) – misji szkoły oraz zasad zawartych w Statucie Szkoły, programie dydaktyczno –
wychowawczym i regulaminach.
Wykaz czynności i dokumentów, jakie powinien złożyć kandydat
ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej
➢ TERMINY ZOSTANĄ PODANE, JAK ZOSTANĄ OGŁOSZONE PRZEZ KURATORIUM

a. złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionego kwestionariusza (według podanego
wzoru) i umówienie się na rozmowę (o ile nie zostało to zrobione wcześniej),
b. dołączenie trzech zdjęć do składanych dokumentów,
c. wydruk ocen za pierwsze śródrocze klasy VIII szkoły podstawowej,
d. dokumenty pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeśli Rodzic zdecyduje o ich
przekazaniu
e. wpłatę „wpisowego” - w momencie składania kwestionariusza. Jeśli kandydat nie
dostanie się do szkoły całe wpisowe jest zwracane, jednak w przypadku rezygnacji
kandydata z własnej woli, wpisowe nie będzie zwracane. W skład wpisowego
wchodzą następujące opłaty:
- opłata administracyjna,
- wyjazd integracyjno – formacyjny,
- dzienniczek ucznia,
- karta zbliżeniowa.

f.

zalogowanie się w systemie naboru elektronicznego, przejście przez proces

Wysokość wpisowego
Absolwenci Szkoły Podstawowej
Jezuitów

Absolwenci pozostałych szkół
podstawowych

1000,00 zł.

1200,00 zł.

Wysokość
czesnego

1200,00 zł.

2.

Czesne wynosi 1200,00 złotych, jest płatne przez 12 miesięcy w klasach I, II i III a w klasie IV
przez 10 miesięcy (do czerwca włącznie).

3.

Czesne drugiego dziecka z rodziny uczącego się w tym samym czasie w Zespole Szkół Jezuitów
jest obniżone o 15%, a na kolejne dzieci jest obniżone o 30%.

4.

Dyrektor Liceum pozostawia sobie prawo zmiany wysokości czesnego w szczególnych
sytuacjach (np. dla uczniów wymagających dodatkowych zajęć edukacyjnych lub dla uczniów

zdolnych lub zaangażowanych w pomaganie innym, którzy żyją w trudnych warunkach
materialnych bądź dla uczniów, którzy zechcą realizować zajęcia nie ujęte w propozycji
rekrutacyjnej).

