Regulamin rekrutacji do

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
przy WSIG w Słupsku
na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz.U z 2004r Nr 256, poz.2572
z późniejszymi zmianami)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego
3) Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 28.01.2016r
4) Załącznik Nr 2
§ 1.
1) O przyjęciu do klasy pierwszej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie
gimnazjum decyduje Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2016/2017
a) w roku szkolnym 2016/2017 planuje się utworzenie klas pierwszych o specjalności:
straż graniczna 20 uczniów w klasie
§ 2.
1) Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do ALO Słupsku:
a. podanie o przyjęcie do szkoły (druk nr 1),
b. poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
c. poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
d. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów
organizowanych prze kuratorów oświaty,
2) Podanie należy złożyć w sekretariacie ALO w Słupsku,
3) Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany planu naboru w wypadku większej lub mniejszej liczby
chętnych do danej klasy.

§ 4.
1) Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej , którzy ukończyli szkołę za granicą , równorzędną
polskim publicznym gimnazjum przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na zasadach
określonych w Zarządzeniu Nr 4/2014 Pomorskiego Kuratorium Oświaty z dnia 10 lutego
2014.

§5
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
organizowanych przez kuratorów oświaty przyjmowani są niezależnie od przyjętych przez szkołę
kryteriów.
§6
1) Kandydaci zakwalifikowani do liceum składają następujące dokumenty:
a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
b) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
c) kwestionariusz osobowy
d) dwie fotografie
e) kartę zdrowia i szczepień
§7
Rodzicom (prawym opiekunom) kandydata przysługuje prawo odwołania od decyzji Szkolnej
Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
§8
1. Dyrektor szkoły do przeprowadzenia rekrutacji powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, która
pracuje zgodnie z Regulaminem Rekrutacji ALO w Słupsku na rok szkolny 2016/17.
2. Dyrektor powołuje Przewodniczącego Komisji ,który kieruje jej pracą.
3. Przyjęcie ucznia do szkoły następuje na podstawie decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz umieszcza do publicznej wiadomości na
stronie ALO w Słupsku

