Zasady rekrutacji do LO na rok szkolny 2019/2020
Regulamin rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego
Niepublicznego nr 6 Fundacji Edukacyjnej Varsovia w Warszawie
1. Za organizację i przebieg rekrutacji odpowiada dyrekcja.
2. Rodzice kandydata zgłaszają go osobiście lub telefonicznie w sekretariacie
szkoły nr tel. 22 218-93-07.
3. Dyrekcja szkoły organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców
i kandydatów, w czasie, którego zapoznaje ich ze specyfiką funkcjonowania
liceum, realizowanym programem oraz założeniami wychowawczymi szkoły.
4. Warunkiem przyjęcia do liceum jest ostateczna rozmowa dyrekcji z rodzicami
i kandydatem.
5. Rodzice kandydatów wnoszą opłatę w wysokości 300 zł związaną
z postępowaniem rekrutacyjnym gotówką w sekretariacie szkoły.
6. Rodzice zakwalifikowanych kandydatów wpłacają (przelewem bankowym na
konto Fundacji Edukacyjnej „Varsovia”) ustalone wpisowe oraz zawierają
umowę oświatową.
7. Niepodpisanie umowy oświatowej oraz brak wpłaty wpisowego
w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nauki dziecka
w liceum.
Terminy dni otwartych
5 stycznia 2019 r., godz. 11.00
16 marca 2019 r., godz. 11.00

-

Kandydaci, którzy nie uczęszczają do Szkoły Podstawowej Niepublicznej
Nr 49 i Gimnazjum Niepublicznego Nr 13 przystępują do egzaminów
wstępnych z:
języka polskiego
matematyki
języka angielskiego - klasa dwujęzyczna z językiem angielskim
języka niemieckiego - klasa dwujęzyczna z rozszerzonym językiem niemieckim
języka angielskiego i języka niemieckiego (test z obu języków po 30 minut
każdy) - klasa ogólna językowa

Egzaminy pisemne trwają 45 minut z każdego przedmiotu.

W dniu egzaminu pisemnego, po przerwie z poczęstunkiem, odbędą się rozmowy
z nauczycielami polegające na omówieniu prac pisemnych, jest to niewątpliwie
z korzyścią dla ucznia.
Egzaminy wstępne - pierwszy termin
10 stycznia - czwartek godz. 15.00 - język polski
11 stycznia - piątek
godz. 15.00 - matematyka
12 stycznia - sobota
godz. 10.00 - języki obce
Indywidualne omówienie wyników egzaminów z dyrektorem Mariuszem
Kozanem w poniedziałek i wtorek (14 i 15 stycznia 2019) po ustaleniu godziny
spotkania.
Egzaminy wstępne - drugi termin
21 marca - czwartek
22 marca - piątek
23 marca - sobota

godz. 15.00 - język polski
godz. 15.00 - matematyka
godz. 10.00 - języki obce

Indywidualne omówienie wyników egzaminów z dyrektorem Mariuszem
Kozanem w poniedziałek i wtorek (25 i 26 marca 2019) po ustaleniu godziny
spotkania.
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