REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 99 W WARSZAWIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 99 STO, zwane dalej Szkołą, prowadzi
rekrutację uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 od dnia 24 lutego
2020 roku, wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Nabór prowadzi Dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie, z pomocą powołanej
w tym celu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
3. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 STO oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej
EDULAB w Starych Babicach, a także rodzeństwo uczniów i absolwentów Zespołu
Szkół STO na Bemowie i SP EDULAB oraz dzieci pracowników i absolwentów ZS STO
na Bemowie, podlegają rekrutacji do Liceum w pierwszej kolejności, na podstawie
podania złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) drogą elektroniczną na
adres rekrutacja@sp24sto.edu.pl, wraz z kopią świadectwa ukończenia klasy siódmej,
nie później niż do dnia 27 lutego 2020 roku. Warunkiem możliwości skorzystania
z pierwszeństwa w dopuszczeniu do procedury kwalifikacyjnej jest co najmniej bardzo
dobra ocena zachowania w pierwszym semestrze klasy ósmej.

4. Kandydaci nie będący uczniami SP nr 24 STO oraz uczniowie SP nr 24 STO lub NSP
EDULAB, którzy nie spełniają warunku określonego w pkt. 3, składają drogą
elektroniczną na adres rekrutacja@sp24sto.edu.pl podanie o przyjęcie do Liceum oraz
kopię świadectwa ukończenia klasy siódmej. Do podania może być również dołączona
informacja o osiągnięciach ucznia na poziomie międzyszkolnym, wraz z kopiami
dokumentów poświadczających uzyskane wyniki.

5. Podania i załączniki, o których mowa w pkt. 3 i 4 można złożyć również osobiście w
sekretariacie Zespołu Szkół STO na Bemowie, w godzinach jego pracy.
6. Podanie, o którym mowa w pkt. 3 i 4, powinno być zgodne ze wzorem
zamieszczonym w witrynie internetowej Szkoły i podpisane przez jedno z Rodziców
(opiekunów prawnych).

7. Lista kandydatów ustalana jest w kolejności złożonych podań, z uwzględnieniem
przywileju pierwszeństwa, o którym mowa w pkt. 3.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z wadliwego
funkcjonowania środków technicznych, służących do przekazania podania.
9. Rekrutację prowadzi Szkolna
kwalifikacyjną, która obejmuje:

Komisja

Rekrutacyjna,

zgodnie

z

procedurą

a. poinformowanie rodziców kandydata przez Komisję w ciągu trzech dni od
złożenia podania, jednak nie wcześniej niż 2 marca, o jego miejscu na liście
rekrutacyjnej,

b. wniesienie przez Rodziców w terminie wyznaczonym przez Szkołę bezzwrotnej
opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 złotych; z opłaty tej zwolnieni są
uczniowie klas ósmych SP nr 24 STO w Warszawie,
c. udział dziecka w pierwszym, grupowym spotkaniu rekrutacyjnym, które
Szkoła zorganizuje nie później niż do końca marca 2020 roku,
d. udział dziecka i Rodziców w drugim, indywidualnym spotkaniu rekrutacyjnym,
które Szkoła zorganizuje nie później niż w ciągu miesiąca od spotkania
grupowego,
e. podjęcie przez Dyrektora wstępnej decyzji o przyjęciu dziecka w poczet
uczniów Szkoły,
f. wpłacenie przez Rodziców wpisowego i kaucji,
g. udział zakwalifikowanego kandydata w teście poziomującym w zakresie
języków obcych oraz teście psychologicznym oceniającym poziom radzenia
sobie ze stresem,
h. dostarczenie

przez

Rodziców

w

wyznaczonym

terminie

wymaganych

dokumentów,
i.

podjęcie przez Dyrektora ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka w poczet
uczniów Szkoły.

10. Spotkania kwalifikacyjne prowadzone są w siedzibie Szkoły przez wyznaczonych
pracowników i dotyczą kandydatów, dla których Szkoła posiada miejsca w ramach
ustalonego limitu przyjęć oraz nie więcej niż dwóch osób jako rezerwowych.
11. Przystąpienie do rekrutacji oznacza wyrażenie przez Rodziców zgody na
zastosowanie podczas jej trwania ankiet skonstruowanych przez zespół rekrutujący.
12. W przypadku zaobserwowania problemów rozwojowych, zdrowotnych, bądź
specjalnych potrzeb edukacyjnych kandydata rodzice otrzymują konieczne wskazówki
i zalecenia. W uzasadnionych przypadkach rodzice lub dzieci mogą być zaproszeni są
na dodatkowe spotkanie.

13. Komisja Rekrutacyjna podejmuje wstępną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka w
poczet uczniów na podstawie opinii przedstawionej przez zespół prowadzący
spotkania kwalifikacyjne, w terminie do 7 dni od daty spotkania indywidualnego.

14. Decyzja może mieć charakter warunkowy w przypadkach, o których mowa
w pkt. 12.
15. Wydanie decyzji warunkowej wstrzymuje procedurę kwalifikacyjną kandydata do
terminu wyznaczonego w tej decyzji.
16. Aby zapewnić optymalne warunki rozwoju wszystkim uczniom, Szkoła może
ograniczyć liczbę przyjmowanych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

17. Decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie odmowy przyjęcia dziecka w poczet uczniów
Szkoły na tym etapie procedury kwalifikacyjnej jest ostateczna.
18. Zakwalifikowani kandydaci w maju-czerwcu przechodzą testy językowe, pozwalające
na adekwatny przydział uczniów do grup językowych i podział na klasy, oraz test
psychologiczny dotyczący radzenia sobie ze stresem. Wyniki testów nie mają wpływu
na decyzję o przyjęciu do Szkoły.

19. Nieobecność Rodziców lub dziecka na spotkaniach rekrutacyjnych, o których mowa
w pkt. 3 ust. c i d, niewniesienie w wyznaczonym terminie opłaty rekrutacyjnej oraz
niewzięcie udziału przez kandydata w testach, o których mowa w pkt. 18, skutkuje
skreśleniem dziecka z listy kandydatów do Szkoły.

20. Decyzja Dyrektora Szkoły o przyjęciu kandydata do Liceum nabiera ostatecznej mocy
po dokonaniu dodatkowych czynności:
a) wpłaceniu wpisowego w wysokości 1200 złotych, w terminie dwóch tygodni od
dnia wydania decyzji o przyjęciu kandydata. Uczniowie klasy 8 SP nr 24 STO
korzystają z 50% zniżki we wpisowym,
b) wpłaceniu kaucji w wysokości równej 1600 złotych, w terminie 6 tygodni od
dnia wydania decyzji o przyjęciu kandydata,
c) dostarczeniu w dniu zakończenia roku szkolnego do godziny 17.00 do
sekretariatu Zespołu Szkół STO na Bemowie oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej.

21. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
22. Wpłacona kaucja zostaje zaliczona na poczet opłaty czesnego w klasie pierwszej
Liceum. W przypadku, gdy kandydat nie podejmie nauki w Szkole, kaucja nie
podlega zwrotowi.

23. W przypadku spełnienia warunków zapisanych w punkcie 20 lit. a i b, jednak
niedostarczenia oryginału świadectwa ukończenia ósmej klasy w wyznaczonym
terminie, uczeń jest skreślany z listy przyjętych, może jednak starać się ponownie
o przyjęcie w terminie późniejszym, w miarę wolnych miejsc w Szkole, bez
konieczności powtórnej wpłaty wpisowego i kaucji.

24. Wszelkie sprawy związane z rekrutacją do Społecznego Liceum nr 99 w Warszawie,
nieuregulowane w Statucie Liceum, niniejszym Regulaminie oraz kalendarzu
rekrutacji, podlegają decyzji Dyrektora Szkoły na podstawie rekomendacji Szkolnej
Komisji Rekrutacyjnej.

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2020 roku.

