Ogólnokształcące Liceum Jezuitów
im. św. Stanisława Kostki w Gdyni
Kryteria rekrutacji do klas pierwszych
na rok szkolny 2017/2018
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.
Informacja
Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku
dotycząca kalendarza rekrutacji
Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku informuje, że zgodnie z art. 204 Ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), terminy
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,
klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych
szkół policealnych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.
Wykaz czynności i dokumentów, jakie powinien złożyć kandydat
ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej
1. W terminie określonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku należy złożyć
„wniosek o przyjęcie do szkoły”, co obejmuje następujące czynności:
a. zalogowanie się w systemie naboru elektronicznego,
b. złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionego kwestionariusza (według podanego wzoru),
c. dołączenie trzech zdjęć do składanych dokumentów,
d. 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 do szkoły, wpisowe nie będzie zwracane. W skład wpisowego wchodzą
następujące opłaty:
- opłata administracyjna,
- wyjazd integracyjno – formacyjny,
- dzienniczek ucznia,
- karta zbliżeniowa.

Absolwenci
Gimnazjum
Jezuitów
650,00 zł.

Wysokość wpisowego
Absolwenci
Uczniowie przyjmowani do
innych
Liceum Jezuitów poza
gimnazjów
okresem rekrutacji
900,00 zł.

1000,00 zł.

Wysokość
czesnego

900,00 zł.

Wysokość
czesnego
absolwent
Gimnazjum
Jezuitów
850,00 zł.

2. W terminie określonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku należy dostarczyć:
a. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
b. poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
c. zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad, konkursów, turniejów
wiedzy, potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne, osiągnięcia w aktywności na
rzecz innych ludzi i na rzecz środowiska szkolnego, nie środowiska przyrodniczego,
d. kartę zdrowia (nie dotyczy absolwentów Gimnazjum Jezuitów w Gdyni).
3. W terminie określonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, po ogłoszeniu listy
kandydatów przyjętych do szkoły, należy dostarczyć
a. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
b. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
c. podpisaną umowę ze szkołą (wzór umowy znajduje się w dokumentach rekrutacyjnych),
d. zgodę na publikacje wizerunku ucznia (formularz w dokumentach rekrutacyjnych).
4. Jeśli określonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku kandydat przyjęty do
szkoły nie dostarczy wskazanych wyżej dokumentów rozpocznie się procedura przyjmowania
kandydatów z listy rezerwowej.
5. W dniu określonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku zostanie ogłoszona
ostateczna lista kandydatów przyjętych do szkoły na rok szkolny 2017/2018.

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów
do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są następujące
elementy:
1. Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z:
a. języka polskiego
b. historii i wiedzy o społeczeństwie,
c. matematyki,
d. przedmiotów przyrodniczych
e. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2
2. Punkty za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z:
a. języka polskiego,
b. matematyki,
c. geografii,
d. historii.
wyrażone w stopniu:
celującym – przyznaje się po 20 punktów
bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów
dobrym – przyznaje się po 12 punktów
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
3. Punkty za szczególne osiągnięcia:
a. uzyskane w zawodach wiedzy będącej konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanych przez kuratorów oświaty:
 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7
punktów,
 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7
punktów;
b. uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
c. uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów.
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty;
d. uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 5 punktów,
 tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 tytuł laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
e. uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy niż wymienione powyżej,
artystycznych lub sportowych organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
- krajowym – przyznaje się 3 punkty,
- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
5. W przypadku przeliczenia na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
przyznaje się 2 punkty.
6. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej kandydatów decyzję podejmuje
dyrektor szkoły na podstawie poniższych kryteriów:
a. działania podejmowane w kierunku pomagania innym (pomoc osobom samotnym,
chorym, pomoc młodszym uczniom w nauce, zaangażowanie w akcje mające na celu
pozyskanie dóbr dla osób biednych, potrzebujących): do 10 punktów (zaświadczenie
odpowiedniego przełożonego)
b. przynależność i pełnienie odpowiedzialnych funkcji w organizacjach pozaszkolnych
(harcerstwo, kluby sportowe, itp.): do 5 punktów (zaświadczenie odpowiedniego
przełożonego),
c. przynależność, do grup, ruchów i wspólnot związanych z Kościołem (aktywność i pełnienie
funkcji): do 5 punktów (zaświadczenie odpowiedniego przełożonego),
d. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi – 20.
7. W szczególnych uzasadnionych przypadkach możliwe jest przyjęcie ucznia do naszego liceum z
pominięciem niektórych elementów rekrutacji na mocy decyzji dyrektora (np. dzieci
powracające z zagranicy).

Inne informacje
1. W pierwszych klasach przewiduje się oddziały liczące od 24 do 26 uczniów.
2. Czesne wynosi 900,00 złotych, jest płatne przez 12 miesięcy w klasach I i II, a w klasie III przez
9 miesięcy (do maja włącznie).
3. Czesne drugiego dziecka z rodziny uczącego się w tym samym czasie w Szkole Podstawowej
Jezuitów i Gimnazjum Jezuitów w klasie ogólnej lub Liceum Jezuitów jest obniżone o 25%, a na
kolejne dzieci jest obniżone o 50%.
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).
5. W roku szkolnym 2017/2018 uczeń klasy pierwszej realizuje w zakresie rozszerzonym jedynie
język angielski i do wyboru matematykę . Ponadto od klasy drugiej zobowiązany jest
realizować w zakresie rozszerzonym dwa lub trzy przedmioty w wymiarze od 870 do 900
godzin.

