Regulamin rekrutacji
do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
Fundacji EKOS w Swarzędzu
od roku 2020/21
Od czasu, gdy przepustką na studia stały się wyniki z egzaminów maturalnych, bardzo
wzrosła waga wyboru profilu kształcenia w liceum. Profil ten powinien w pełni odpowiadać
egzaminom, których szkoła wyższa wymaga w procedurze rekrutacyjnej na określony kierunek
studiów. Zestawy wymaganych egzaminów są bardzo różne w zależności od uczelni i kierunku
studiów. Różnią się one ilością wymaganych egzaminów i poziomem ich trudności (poziom
podstawowy lub rozszerzony). Zdarza się, że na ten sam kierunek, zależnie od uczelni, wymagane
są wyniki z różnych przedmiotów egzaminacyjnych.
Przed liceum współczesnym staje trudne zadanie zindywidualizowania profilów kształcenia.
Szkoła powinna też dać możliwość zmiany profilu w czasie nauki w zależności od zmiany
planów dotyczących wyboru kierunku studiów. Nasze Liceum daje takie unikalne możliwości.
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Kandydat decyduje o swoim indywidualnym, zbudowanym przez siebie, profilu kształcenia
w Liceum, wybierając przedmiot lub przedmioty z listy: biologia, chemia, fizyka, geografia,
historia, język niemiecki, język polski, matematyka.
Budując profil kształcenia w Liceum, kandydat powinien uwzględnić wymagania
rekrutacyjne szkół wyższych na kierunkach, które planuje studiować.
Zajęcia z przedmiotów składających się na indywidualny profil ucznia w Liceum będą
prowadzone według programów przygotowujących do egzaminów maturalnych w zakresie
rozszerzonym.
Zajęcia z języka angielskiego w Liceum będą prowadzone albo na poziomie rozszerzonym,
albo dwujęzycznym. Drugim językiem obcym jest niemiecki, nauczany na poziomie
podstawowym lub rozszerzonym.
Rekrutacja do Liceum oparta jest na wynikach egzaminów wstępnych oraz na wynikach
egzaminu ósmoklasisty.
Kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego z języka angielskiego na poziomie II.1 oraz
do egzaminu z wybranego przez niego przedmiotu wchodzącego w skład indywidualnego
profilu nauczania kandydata.
O przyjęciu do Liceum zadecyduje, z zastrzeżeniem punktów 18-21 Regulaminu, suma
punktów za wyniki egzaminów:
a) z języka angielskiego
- do 100 punktów,
b) z wybranego przedmiotu
- do 100 punktów,
c) z egzaminu ósmoklasisty - do 100 punktów (średnia arytmetyczna wyników
z języka polskiego, matematyki i języka obcego; 1 % = 1 punkt)
Maksymalna suma punktów za egzaminy wstępne i za egzamin ósmoklasisty: 300.
W podaniu do szkoły uczeń deklaruje poziom języka angielskiego, na którym chce
rozpocząć naukę: rozszerzony albo dwujęzyczny.
Jeżeli kandydat chce rozpocząć naukę języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym,
przystępuje do egzaminu wstępnego z dodatkową częścią dwujęzyczną na poziomie II.1DJ.
Osiągnięcie wyniku co najmniej 75% oznacza przyjęcie do grupy dwujęzycznej.
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10. Zakres wymagań egzaminu wstępnego z przedmiotu wskazanego przez kandydata
określają wymagania zamieszczona na stronie internetowej szkoły:
http://ekos.edu.pl/page/20 .
11. Egzaminy wstępne zostaną przeprowadzone w sobotę 16 maja 2020 r., początek o godz.
9.00.
12. Kandydata do Liceum zapisuje rodzic, składając podanie o przyjęcie do Szkoły w dniach od
20 stycznia do 9 maja 2020 r. Formularz podania jest dostępny w sekretariacie oraz do
pobrania ze strony: http://ekos.edu.pl (Rekrutacja do LO, zakładka Potrzebne dokumenty).
13. Podanie zawiera deklaracje:
a) uczestnictwa w zajęciach na poziomie rozszerzonym z przedmiotów składających się
na indywidualny, zbudowany przez kandydata profil kształcenia,
b) wyboru spośród przedmiotów składających się na indywidualny, zbudowany przez
kandydata, profil kształcenia tego, z którego kandydat będzie zdawał egzamin
wstępny,
c) uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub
dwujęzycznym.
Deklaracje wymagają podpisu kandydata.
14. Wraz z podaniem należy złożyć następujące dokumenty:
a) kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VIII szkoły podstawowej (nie dotyczy
uczniów klasy ósmej w Szkole Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu)
b) poświadczony przez wychowawcę klasy wykaz ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
przez kandydata po pierwszym semestrze klasy VIII szkoły podstawowej (nie dotyczy
uczniów Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu),
c) dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
d) potwierdzenie przelewu 150 zł tytułem opłaty egzaminacyjnej na rachunek Fundacji
Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr:
15 2030 0045 1110 0000 0278 4220.
15. O wynikach egzaminu kandydat zostanie powiadomiony listem poleconym do 29 maja
2020 r. W dalszym postępowaniu rekrutacyjnym będą uczestniczyć jedynie kandydaci,
którzy z egzaminów wstępnych uzyskali nie mniej niż 140 punktów i których rodzice zawrą
umowę o naukę. Ustalenie listy przyjętych nastąpi po uwzględnieniu punktów za egzamin
ósmoklasisty.
16. Do 26 czerwca 2020 r. godz. 16.00 kandydaci mają obowiązek dostarczyć do Sekretariatu
zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginały dokumentów).
17. Lista przyjętych do Liceum zostanie ustalona do 30 czerwca 2020 r. Od tego dnia w godz.
10.00-16.00 Rodzice kandydatów mogą odbierać w Sekretariacie decyzje Komisji
Rekrutacyjnej o przyjęciu albo nieprzyjęciu do Liceum oraz dokumenty kandydatów
nieprzyjętych.
18. Uczeń Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu może skorzystać ze zwolnienia z
egzaminu wstępnego do Liceum z wybranego przedmiotu (za wyjątkiem egzaminu z języka
obcego), pod warunkiem, że uzyska z tego przedmiotu w roku szkolnym 2019/2020 średnią
arytmetyczną ocen klasyfikacyjnych z trymestrów pierwszego i drugiego nie niższą niż 4,5,
a jego rodzice złożą podanie o przyjęcie do Liceum do 24 stycznia 2020 r. Uczeń zwolniony
z egzaminu otrzyma maksymalną liczbę punktów.
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19. Z egzaminów wstępnych zwolnieni są laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów
przedmiotowych dla uczniów ośmioletnich szkół podstawowych: biologii, chemii, fizyki,
geografii, historii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, matematyki
- pod warunkiem zawarcia umowy o naukę do 17 kwietnia 2020 r.
20. Z egzaminów wstępnych zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad, w których mogli brać
udział uczniowie ośmioletnich szkół podstawowych: Olimpiada Historyczna Juniorów,
Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów, Olimpiada Matematyczna Juniorów, Olimpiada
Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych - pod warunkiem zawarcia umowy o
naukę do 17 kwietnia 2020 r.
21. Z egzaminów wstępnych zwolnieni są laureaci konkursu dla uczniów klas VII i VIII szkół
podstawowych "Złota Żaba" – pod warunkiem zawarcia umowy o naukę do 15 maja 2020 r.
22. Laureaci i finaliści konkursów, zwolnieni z egzaminów wstępnych na podstawie pkt. 19,
20 lub 21, wybiorą przedmiot lub przedmioty składające się, obok języka angielskiego, na
ich indywidualne profile nauczania. Aby uczyć się języka angielskiego na poziomie
dwujęzycznym, muszą przystąpić do egzaminu z tego języka i uzyskać wynik co najmniej
75%. Egzamin odbędzie się 16 maja 2020 r. o godz. 9.00.
23. Nauka w Liceum jest odpłatna. W 2020 r. czesne wynosi 1160 zł miesięcznie. Wysokość
czesnego w kolejnych latach kalendarzowych wynikać będzie z uchwał podejmowanych
przez Radę Szkoły.
24. Zniżki w czesnym przez cały okres pobierania nauki w Liceum przysługiwać będą:
a) uczestnikom Konkursu "Złota Żaba", którzy w pierwszym etapie uzyskali 80 %
punktów – zniżka wyniesie 40 % (3 uczniów),
b) laureatom i wyróżnionym w Konkursie "Złota Żaba" – zniżka wyniesie 50 %
czesnego (3 uczniów),
c) laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów
ośmioletnich szkół podstawowych: biologicznego, chemicznego, fizycznego,
geograficznego, historycznego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka
polskiego, matematycznego – zniżka wyniesie 50 % (3 uczniów)
d) laureatom i finalistom Olimpiady Informatycznej Juniorów, Olimpiady Historycznej
Juniorów, Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów, Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego dla szkół podstawowych, Olimpiady Matematycznej Juniorów – zniżka
wyniesie 50 % (3 uczniów),
e) kandydatom, którzy w roku szkolnym 2019/2020 w klasie VIII szkoły podstawowej
uzyskali średnią arytmetyczną ocen klasyfikacyjnych po I semestrze 4,75 lub wyższą
(w przypadku ucznia Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu zamiast tej
średniej bierze się pod uwagę średnią ocen za trymestr I i II) - zniżka wyniesie 30
%; do obliczenia średniej bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów: biologia,
chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, drugi język obcy, matematyka,
język polski.
Umowy o naukę na preferencyjnych warunkach, o których mowa w punktach a)-d), będą
zawierane do wyczerpania limitów, według kolejności złożonych podań o zniżkę.
25. Rodzice kandydata lub kandydatki legitymujących się innymi szczególnymi osiągnięciami
edukacyjnymi niż wymienione w punkcie 24, mogą ubiegać się o zniżkę czesnego, jeżeli
ich sytuacja finansowa nie pozwala na zawarcie umowy o naukę na zwykłych warunkach.
Wniosek należy złożyć wraz z podaniem o przyjęcie do Szkoły, dołączając opinię
wychowawcy klasy, do której uczeń (uczennica) uczęszcza.
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Swarzędz, 27 grudnia 2019 r.
Witold Gromadzki, Dyrektor Szkoły
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