Ogólnokształcące Liceum Jezuitów
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. św. Stanisława Kostki w Gdyni

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020
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
1.

Od 2 stycznia 2019 istnieje możliwość składania kwestionariuszy - wówczas należy także dokonać
wpłaty „wpisowego”. Jeśli kandydat nie dostanie się do szkoły, całe wpisowe jest zwracane, jednak
w przypadku rezygnacji kandydata z własnej woli, „wpisowe” nie będzie zwracane.
Wysokość
czesnego

Wysokość wpisowego

2.
3.

Absolwenci Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum Jezuitów

Absolwenci pozostałych szkół
podstawowych i gimnazjów.

800,00 zł.

900,00 zł.

900,00 zł.

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) – w przypadku liceum trzyletniego.
Czesne wynosi 900,00 złotych, jest płatne przez 12 miesięcy w klasach I,II i III, a w klasie IV przez 9
miesięcy (do maja włącznie) – w przypadku liceum czteroletniego.

4.

Czesne drugiego dziecka z rodziny uczącego się w tym samym czasie w Szkole Podstawowej Jezuitów
lub Liceum Jezuitów jest obniżone o 25%, a na kolejne dzieci jest obniżone o 50%.

5.

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).

6.

W później wskazanym zostaną przeprowadzone rozmowy z wszystkimi kandydatami i ich rodzicami
(prawnymi opiekunami).

7.

Szczegółowe zasady naboru zostaną opublikowane po ogłoszeniu zarządzenia Kuratora Oświaty w
Gdańsku (luty/marzec 2019r.)

Inne informacje
W pierwszych klasach przewiduje się oddziały liczące minimalnie 18 osób, a maksymalnie 24 osoby.
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