Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
Fundacji EKOS w Swarzędzu w roku 2022/23
Dla kogo nasza szkoła?
Dla tych, którzy są ciekawi świata, lubią myśleć, a nauka sprawia im radość i przyjemność.
Wybierz naszą Szkołę, jeśli chcesz rozwijać swoje zainteresowania, a za 4 lata rozpocząć
studia, nawet jeśli jeszcze nie wiesz, jakie. Naszym celem jest nie tylko przygotowanie
uczniów do matury, ale przede wszystkim przygotowanie do studiów na uczelniach wyższych
w kraju i za granicą.
Profil nauczania w liceum a wybór kierunku studiów
1.

O przyjęciu na studia decydują przede wszystkim wyniki egzaminów maturalnych
na poziomie rozszerzonym. Każda uczelnia wyznacza własny zestaw przedmiotów.
Bywa, że na ten sam kierunek różne uczelnie oczekują wyników różnych egzaminów.
Wysoki wynik na egzaminie z poziomu rozszerzonego to efekt kilku lat pracy.

2.

Wybór potrzebnych przedmiotów jest zatem dla Ciebie kluczowy - określi profil licealnej
edukacji. Podporządkowanie profilu wymaganiom wyższej uczelni to konieczność. Warto
już teraz przyjrzeć się ofertom uczelnianym i ich wymaganiom rekrutacyjnym.

3.

W naszej Szkole możesz zbudować swój profil, wybierając spośród następujących
przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język niemiecki, język polski,
matematyka oraz wiedza o społeczeństwie (od klasy II). Matura złożona z tych
przedmiotów na poziomie rozszerzonym pozwala aplikować na ok. 90 % kierunków
studiów. Jedynie studia artystyczne wymagać będą pozaszkolnych przygotowań
do egzaminów wstępnych. Które z tych przedmiotów złożą się na Twój profil, zależy
od Twoich decyzji. W ten sposób układasz listę przedmiotów, których będziesz uczyć
się w zwiększonym wymiarze godzin. Jeśli wiesz, co i gdzie chcesz studiować,
to zbudowanie profilu nie będzie dla Ciebie problemem. Nasze Liceum uszanuje każdą
z Twoich decyzji i stosownie do nich ułoży plan lekcji.

4.

Bez względu na Twój wybór profilu będziesz uczestniczyć w rozbudowanym (ilość
lekcji, program) kursie języka angielskiego. Od Ciebie jednak zależeć będzie poziom
zdawanego egzaminu maturalnego: rozszerzony czy dwujęzyczny. W ten sposób język
angielski należy do listy każdego profilu.

Czy można rozpocząć naukę w liceum, nie decydując o wyborze studiów?
1.

Brak decyzji o wyborze kierunku studiów przed rozpoczęciem nauki w naszym Liceum
nie jest rzadki. Wielu jest takich kandydatów. To ze względu na nich plan nauczania
zawiera etap “rozbiegowy”, który trwa przez 2 trymestry w klasie pierwszej.
Dopiero od 3.trymestru liczba lekcji przedmiotów na poziomie rozszerzonym
zdecydowanie wzrośnie. Czas “rozbiegu” to okres przeznaczony przede wszystkim

na rozpoznanie swoich predyspozycji i zainteresowań, ocenę rynku pracy i potwierdzenie
wyboru profilu.
2.

Jeśli pierwsze decyzje okażą się błędne, po każdym trymestrze możesz zmienić
przedmioty swojego profilu. To jednak będzie wymagać zdania egzaminu wejściowego
z materiału już omówionego w grupie. Po każdym kolejnym trymestrze zatem pokonanie
tego warunku jest coraz trudniejsze.

Z ilu przedmiotów powinien składać się profil nauczania w liceum?
1.

W naszym Liceum decydujemy tylko o minimalnej liczbie przedmiotów: nie mniej niż 2.
Maksymalna zależy tylko od kandydatki/kandydata. Zwiększając liczbę przedmiotów,
zwiększasz liczbę kierunków studiów i uczelni, na które możesz złożyć aplikację
po maturze. Jednocześnie wydłużasz sobie listę wymagań i tygodniowy plan lekcji
w liceum. Przy 5 przedmiotach będzie to około 40 lekcji tygodniowo.

2.

Pamiętaj: lata spędzone w liceum to nie tylko przygotowania do matury. Poszukujący
swoich zainteresowań i pasji mogą wziąć udział w warsztatach nadobowiązkowych.

Języki obce - konieczne narzędzie do studiowania
1.

Każde studia w każdej dobrej uczelni wymagają znajomości języka obcego. Najczęściej
będzie to język angielski, zaraz potem niemiecki.

2.

Do matury z języka angielskiego przygotowujemy na dwóch poziomach: rozszerzonym
lub dwujęzycznym. Angielski będziemy też stopniowo wprowadzać w trakcie nauki
innych przedmiotów. Będąc uczniem oddziału dwujęzycznego, przystąpisz do matury
z angielskiego na poziomie dwujęzycznym, co ułatwi Ci podjęcie studiów za granicą
albo studiowanie w języku angielskim w kraju. Może dać Ci również dodatkowe punkty
podczas rekrutacji na studia; dla poziomu dwujęzycznego są bardziej korzystne
przeliczniki. W szkole będziesz mieć zajęcia z native speakerem. To także język
projektów i wymian zagranicznych, np. ze szkołami w Indiach, Holandii i w Niemczech.

3.

Niemiecki to język studiów na najbliższych zagranicznych uczelniach. Możesz się u nas
przygotować do matury z niemieckiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.
W nauce pomoże Ci udział w wymianie ze szkołą w Niemczech.
Jak przygotowujemy do studiowania?

1.

W planie nauczania Liceum znajdziesz przedmioty unikatowe, niespotykane w innych
szkołach. Zajęcia z matematyki na poziomie akademickim, prowadzone przez
wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przeznaczone są dla uczniów
uczących się matematyki rozszerzonej. Warsztaty interdyscyplinarne to przedmiot
bez lekcji, zakończony konferencją naukową i egzaminem. W obu przypadkach ma
to być trening przed rozpoczęciem studiów. Kontakt w Liceum z wykładowcami
wyższych uczelni możesz mieć także przez udział w wykładach w ramach Szkolnej
Akademii Myślenia.

2.

Pod opieką swoich nauczycieli możesz przygotować się do pracy badawczej, biorąc
udział w konkursach, olimpiadach, konferencjach naukowych. Wymaga to dużego
wysiłku i zaangażowania, ale nagrodą może być indeks na wybrany przez Ciebie
kierunek. Wśród naszych absolwentów są laureaci Olimpiady Matematycznej,
Informatycznej, Języka Angielskiego, Olimpiady Wiedzy Chemicznej, Konkursu
Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej, finaliści Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego. Prowadzimy projekty badawcze, np. badania terenowe geografów.

3.

O Twoim przyjęciu na studia, będą decydować wyniki egzaminów maturalnych. Dbamy
o jakość nauczania. Od wielu lat nasze liceum jest jednym z najlepszych w Wielkopolsce
w rankingu liceów i techników fundacji “Perspektywy”. Po każdym trymestrze
otrzymasz informację o tym, na jakim jesteś etapie. Jeśli średnia ocena na koniec
trymestru z wybranego przez Ciebie przedmiotu na poziomie rozszerzonym będzie
niższa, niż 2,60, chcąc kontynuować naukę na tym poziomie, musisz nadrobić zaległy
materiał i zdać z niego egzamin.

4.

Umiejętności społeczne są ważne we współczesnym świecie. Zależy nam, by nasi
uczniowie budowali mądre relacje, chcieli mieć wpływ na rzeczywistość i widzieli
wartość w działaniu z innymi i dla innych. Jeśli zostaniesz naszym uczniem, w sierpniu
wyjedziesz na obóz adaptacyjny. Poznasz na nim swoich kolegów i koleżanki z klasy
oraz wychowawcę. Dowiesz się też więcej o nas, poznasz swoich nauczycieli. Zimą
weźmiesz udział w szkole zimowej. Wtedy, na 10 dni w roku całą szkołą przenosimy się
w góry, jeździmy na nartach lub snowboardzie, spędzamy razem czas i odbywamy lekcje.
To moment, na który wszyscy czekamy. W maju wszystkie klasy wyjeżdżają
na wycieczki. Wspólnie organizujemy rajd szkolny, w którym biorą udział uczniowie,
nauczyciele i rodzice. Angażujemy się również w różne działania charytatywne: WOŚP,
Szlachetną Paczkę, koncerty i aukcje. Współpracujemy ze swarzędzkim stowarzyszeniem
działającym na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, organizując co roku
olimpiadę i świąteczny kiermasz dla jego podopiecznych.

5.

Dbamy o dobrą organizację pracy i chcemy, by nasi uczniowie umieli planować swoje
działania. Harmonogram pracy szkoły pozwala równomiernie rozłożyć obciążenia
związane z nauką i wypoczynkiem. Rok szkolny, podzielony na trymestry, rozpoczynamy
w ostatnią sobotę sierpnia. Przewidziany jest w nim czas na dodatkowe wakacje jesienią i
wiosną, dlatego zajęcia kończymy zazwyczaj później niż w innych szkołach - na
początku lipca.

6.

W szkole na co dzień korzystamy z narzędzi IT - aplikacji Google, interaktywnych tablic
multimedialnych i komputerów. Wszyscy mamy dostęp do szkolnej sieci wifi. Pracujemy
na classroomie i na wspólnych dokumentach, dlatego na lekcjach będzie potrzebny Ci
tablet, notebook lub laptop.

7.

Epidemia COVID-19 nie zmieniła naszego stylu nauki. Lekcje odbywają się zgodnie
z planem, niezależnie od tego - czy stacjonarnie, czy zdalnie.

Rekrutacja to też wymagania formalne
1.

Przyjęcie do Liceum zależy od spełnienia przez kandydatkę/kandydata warunków
egzaminacyjnych i podpisania przez rodziców umowy o naukę.

2.

Kandydatki/kandydaci do Szkoły przystępują do egzaminów wstępnych z:
a) języka angielskiego cz. 1.,
b) przedmiotu z listy wybranych do profilu.

3.

Kandydatki/kandydaci do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim, przystępują,
oprócz wymienionych wyżej egzaminów, do cz. 2 egzaminu z języka angielskiego.

4.

O przyjęciu do Szkoły decyduje suma punktów uzyskanych za:
a) wynik egzaminu z języka angielskiego cz. 1 (maks.100 punktów),
b) wynik egzaminu z wybranego przedmiotu (maks.100 punktów).

5.

O przyjęciu do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim zadecyduje dodatkowo
uzyskanie minimum 75% możliwych punktów z cz. 2 egzaminu z języka angielskiego.

6.

Kandydatki/kandydaci, którzy nie osiągną „progu dwujęzycznego” będą brać udział
w rekrutacji do klasy z językiem angielskim na poziomie rozszerzonym pod warunkiem
złożenia odpowiedniej deklaracji w podaniu do Liceum. Uczeń oddziału z językiem
angielskim na poziomie rozszerzonym może być przyjęty, po zdaniu egzaminu,
do oddziału dwujęzycznego od kolejnego trymestru.

Dokumenty i terminy
1.

Do 6 maja 2022 r. rodzice kandydatki/kandydata:
a) pobierają ze strony ekos.edu.pl i wypełniają formularz podania o przyjęcie do Szkoły,
b) wpłacają opłatę egzaminacyjną 250 zł na rachunek nr 15 2030 0045 1110 0000 0278
4220,
c) przesyłają na adres liceum@ekos.edu.pl skany:
1) podpisanego podania o przyjęcie do szkoły,
2) świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej,
3) wykazu ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez kandydatkę/kandydata po
pierwszym semestrze klasy VIII, poświadczonego przez wychowawcę klasy (nie
dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu),
4) fotografii legitymacyjnej kandydatki/kandydata.

2.

Do 29 kwietnia 2022 r. - należy przesłać e-mailem podanie o regulaminowe zwolnienie
z egzaminów wstępnych. Dokument stanowiący podstawę zwolnienia należy
przedstawić przy podpisywaniu umowy.

3.

14 maja 2022 r. o godzinie 9.00 odbędzie się egzamin wstępny. Informacje
o wymaganiach egzaminacyjnych podane są na stronie Szkoły.

4.

Do 27 maja 2022 r. rodzice i kandydatka/kandydat zostaną powiadomieni e-mailem
o wynikach egzaminu wstępnego. Na listę uczniów Liceum zostaną wpisani Ci, którzy
z egzaminu z języka angielskiego cz. 1 i z egzaminu z wybranego przedmiotu uzyskają
łącznie co najmniej 120 punktów i których rodzice podpiszą umowę o naukę.
W przypadku wyjątkowo dużej liczby kandydatek/kandydatów limit punktów może być
podniesiony.

5.

Do 17 czerwca 2022 r. rodzice kandydatek/kandydatów podpiszą umowę o naukę. Jeśli
do tego dnia umowa nie zostanie podpisana, miejsce zostanie zwolnione i przypadnie
osobie z listy rezerwowej.

6.

Do 27 czerwca 2022 r. należy dostarczyć do Sekretariatu świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej, a do 11 lipca 2022 r. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Można być zwolnionym z egzaminu
1.

Z egzaminów wstępnych zwolnieni są :
a) laureaci lub finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół
podstawowych: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka
niemieckiego, języka polskiego, matematyki - pod warunkiem zawarcia przez
rodziców umowy o naukę do 29 kwietnia 2022 r.
b) laureaci lub finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół
podstawowych, Olimpiady Historycznej Juniorów, Olimpiady Języka Angielskiego
Juniorów, Olimpiady Matematycznej Juniorów, Olimpiady Informatycznej Juniorów pod warunkiem zawarcia przez rodziców umowy o naukę do 29 kwietnia 2022 r.
c) laureaci Konkursu "Złota Żaba" dla uczniów szkół podstawowych – pod warunkiem
zawarcia przez rodziców umowy o naukę do 29 kwietnia 2022 r.

2.

Daty zawarcia umów zostały ustalone na podstawie harmonogramu przebiegu olimpiad
i konkursów. Jeśli harmonogram ulegnie zmianie, daty zostaną zweryfikowane.

3.

Laureaci i finaliści konkursów i olimpiad zwolnieni z egzaminów wstępnych:
● w podaniu o przyjęcie do Szkoły wybiorą przedmioty składające się na ich
indywidualne profile nauczania i poziom nauczania języka angielskiego,
● aby rozpocząć naukę w oddziale dwujęzycznym, muszą zdać egzamin z języka
angielskiego na poziom dwujęzyczny i uzyskać wynik co najmniej 75%.

4.

Uczeń Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu może skorzystać ze zwolnienia
z egzaminu wstępnego do Liceum z wybranego przedmiotu (z wyjątkiem egzaminu z
języka obcego) pod warunkiem, że:
a) za I i II trymestr roku szkolnego 2021/22 uzyska z tego przedmiotu średnią
arytmetyczną ocen klasyfikacyjnych nie niższą niż 4,5; uczeń zwolniony otrzyma z tej
części egzaminu maksymalną liczbę punktów,
b) rodzice ucznia złożą podanie o przyjęcie do Liceum do 7 lutego 2022 r

A może masz szansę na zniżkę w czesnym?
1.

Nauka w Liceum jest odpłatna. Po przyjęciu kandydatki/kandydata do Liceum Rodzice
uiszczają opłatę wpisową 1200 zł a od września 2022 r. czesne, które aktualnie wynosi
1310 zł miesięcznie. Wysokość czesnego w kolejnych latach kalendarzowych wynikać
będzie z uchwał podejmowanych przez Radę Szkoły.

2.

Przez cały okres pobierania nauki w Liceum będą przysługiwać zniżki w wysokości:
a) 30 % czesnego - kandydatom, którzy w roku szkolnym 2021/22 po I semestrze klasy
VIII uzyskali średnią arytmetyczną ocen klasyfikacyjnych 4,75 lub wyższą;
(w przypadku ucznia Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu bierzemy
pod uwagę średnią ocen za trymestr I i II);
b) 40% czesnego - uczestnikom Konkursu "Złota Żaba" 2021/22, którzy w pierwszym
etapie uzyskają 80 % punktów (do 3 kandydatów),
c) 50% czesnego - laureatom i wyróżnionym w Konkursie "Złota Żaba" 2020/21 lub
2021/22 (do 3 kandydatów),
d) 50% czesnego - kandydatom, którzy w roku 2020/21 lub 2021//22 uzyskali lub
uzyskają tytuł laureata lub finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego dla
uczniów szkół podstawowych z: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka
angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, matematyki, (do 3 kandydatów),
e) 50 % czesnego - kandydatom, którzy w roku 2020/21 lub 2021/22 uzyskali lub
uzyskają tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Informatycznej Juniorów, Olimpiady
Historycznej Juniorów, Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów, Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych, Olimpiady Matematycznej
Juniorów (do 3 kandydatów).

3.

Do obliczenia średniej, o której mowa w pkt. 2 a), bierze się pod uwagę oceny
z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, drugi język
obcy, matematyka, język polski.

4.

Umowy o naukę na preferencyjnych warunkach, o których mowa w pkt. 2 b) - e), będą
zawierane do wyczerpania limitów, według kolejności podań o przyjęcie do Szkoły.

5.

Rodzice kandydata mogą złożyć wniosek o zniżkę czesnego, jeżeli ich sytuacja finansowa
nie pozwala na zawarcie umowy o naukę na zwykłych warunkach, a ich dziecko ma inne,
nieprzewidziane w punkcie 2. osiągnięcia edukacyjne (np. wybitne wyniki w nauce
niektórych przedmiotów, jest laureatem lub finalistą konkursów nieujętych w regulaminie
itp.). Wniosek należy złożyć wraz z podaniem o przyjęcie do Szkoły, dołączając opinię
wychowawcy klasy, do której uczeń uczęszcza.

Jak dowiedzieć się więcej o Szkole?
1.

Rodziców i kandydatów zapraszamy na rozmowę po uprzednim umówieniu terminu
telefonicznie.

2.

Pytania można zadawać również e-mailem: liceum@ekos.edu.pl.

3.

3 marca (czwartek) 2022 o godzinie 18.00 - zapraszamy na wykład Witolda
Gromadzkiego pt.: Jak wybrać profil w liceum? Szanse i zagrożenia*.

4.

12 marca (sobota) 2022 o godzinie 10.00 zapraszamy na Drzwi Otwarte.

Forma Drzwi Otwartych i sposób uczestnictwa w wykładzie zależeć będą od sytuacji
epidemicznej - komunikat zostanie zamieszczony na stronie internetowej.
*Witold Gromadzki – współzałożyciel Liceum i jego dyrektor od ponad 30 lat. Współtwórca
programu kształcenia w Liceum. Wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń uczniów
i nauczycieli. Autor i współautor projektów, artykułów, książek związanych z edukacją.
Swarzędz, 26 stycznia 2022 r.

