ZASADY REKRUTACJI
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM we Wrocławiu
na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna:
§1
Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu
przeprowadzana jest w oparciu o Statut Szkoły.
§2
O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Dialogu Kultur Etz Chaim ubiegać się mogą
uczniowie szkół podstawowych, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskają świadectwo
ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Informacje ogólne:
§3
1. Kandydat składa wniosek o przyjęcie w sekretariacie szkoły i oczekuje na wyznaczenie
terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
2. W roku szkolnym 2020/2021 planowany jest jeden oddział klasy pierwszej, w którym
znajdzie miejsce do 16 kandydatów.
3. W klasie pierwszej Liceum realizujemy wszystkie przedmioty obowiązkowe zgodnie z
podstawą programową dla liceum ogólnokształcącego:
a) język angielski od klasy pierwszej realizujemy w wymiarze rozszerzonym;
b) drugi język obcy nowożytny realizowany w szkole niemiecki lub hiszpański;
c) w szkole jest także realizowana nauka języka hebrajskiego zgodnie z prawem
oświatowym oraz ustawą z dn. 6 stycznia 2005r. O mniejszościach narodowych i
etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2017r. poz. 832);

d) dobór przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z nową podstawą
programową dla liceum (wszyscy uczniowie realizują rozszerzony program nauki
języka angielskiego).
4. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
5. Wymaganym przez szkołę dokumentami są:
a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem
zaświadczenia o wynikach egzamin ósmoklasisty,
b) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi
schorzeniami orzeczenie

kwalifikacyjne

publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
c) karta informacyjna – wniosek o przyjęcie,
d) karta zdrowia,
e) 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie wraz z datą
urodzenia).

Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji
§4
1. Listę kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Dialogu
Kultur Etz Chaim ustala się w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną z uwzględnieniem
dodatkowych informacji, takich jak między innymi:
a) wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia kl. VII (średnia wszystkich ocen bez
przedmiotów: religia i etyka),
b) końcową ocenę z zachowania otrzymaną w kl. VII,
c) inne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, wolontariat,
przy czym pierwszeństwo mają uczniowie Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur Ezt Chaim.
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o
zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej, co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są
poza kolejnością w ramach wolnej liczby miejsc rekrutacyjnych (liczba planowanych miejsc

pomniejszona o liczbę uczniów Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim, którzy
zadeklarowali kontynuację nauki w Liceum do dnia 30.04.2021r.).

Przyjęcie do szkoły i ogłoszenie wyników rekrutacji
§5
1. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zobowiązany jest:
a)

w dniach od 28 czerwca 2021 r. do 5 lipca 2021r. do dostarczenia kopii

świadectwa ukończenia klasy ósmej i zaświadczenia o wyniku egzaminu
ósmoklasisty,
b) podpisania umowy najpóźniej w dniu złożenia wszystkich dokumentów.
2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do
Dyrektora szkoły w formie pisemnej złożone w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia listy
osób przyjętych.
3. Integralną częścią wniosku o przyjęcie jest umowa o kształcenie.

