Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2019/20
Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Pryzmat”

Uczniowie ze szkół prowadzonych przez Fundację Sternik:
TRYB ZWYCZAJNY
1.

2.
3.

Spełnienie kryteriów:
a. Średnia ocen 4,0 w 2 trymestrze klasy VIII / III gimnazjum
b. Zachowanie przynajmniej dobre w 2 trymestrze klasy VIII / III gimnazjum

EGZAMIN WEWNĘTRZNY: język polski, matematyka, język angielski
(30.03.2019, godz. 9:00) – zapisy i złożenie potwierdzenia
przelewu za egzamin wewnętrzny do dnia 27.03.2019 *)

Rozmowa kwalifikacyjna

ZWOLNIENI Z EGZAMINU
1. Spełnienie jednego z trzech poniższych kryteriów:
a.

b.
c.

Średnia ocen 4,5 w 2 trymestrze klasy VIII / III gimnazjum oraz zachowanie
minimum bardzo dobre

Laureat lub finalista konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim
(złożenie w sekretariacie szkoły do 27.03.2019 kopii dokumentu
potwierdzającego bycie laureatem lub finalistą konkursu)
Wynik próbnego egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego (marzec 2019):
85% z jednej części oznacza zwolnienie z danego przedmiotu
80% z całości oznacza zwolnienie z całego egzaminu

2. Rozmowa kwalifikacyjna

Opłata za egzamin wynosi 150 zł (50 zł za każdą część egzaminu – w przypadku zwolnienia z
którejkolwiek części, odpowiednio niższa kwota)
Numer konta bankowego:
FUNDACJA STERNIK-WARSZAWA ZACHÓD
PKO Bank Polski SA
26 1020 1055 0000 9102 0279 5862
W tytule przelewu: Opłata za egzamin, nazwisko i imię Kandydata
*

Uczniowie z pozostałych szkół:
TRYB ZWYCZAJNY
1. Złożenie do 27.03.2019 dokumentów w sekretariacie placówki (ul. Staszica 1,
piętro 1, godz. 8.00 - 16.00):
•

•

Kopia świadectwa Kandydata z klasy VII / II gimnazjum ze średnią ocen
minimum 4,0 oraz zachowaniem przynajmniej dobrym

Potwierdzenie przelewu za egzamin wewnętrzny (opłata rekrutacyjna wynosi
150 zł) †

2. EGZAMIN WEWNĘTRZNY: język polski, matematyka, język angielski
(30.03.2019, godz. 9:00)
3. Rozmowa kwalifikacyjna

ZWOLNIENI Z EGZAMINU
1. Złożenie do 27.03.2019 dokumentów potwierdzających spełnienie jednego
z dwóch poniższych kryteriów (w sekretariacie placówki ul. Staszica 1, piętro 1)
a. Kopi świadectwa z wyróżnieniem na koniec klasy VII / II gimnazjum
i średnia 4,75 na pierwszy semestr klasy VIII / III gimnazjum (wydruk z
dziennika elektronicznego) oraz zachowanie bardzo dobre

b. Laureat lub finalista konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim
2. Rozmowa kwalifikacyjna

Numer konta bankowego:
FUNDACJA STERNIK-WARSZAWA ZACHÓD
PKO Bank Polski SA
26 1020 1055 0000 9102 0279 5862
W tytule przelewu: Opłata za egzamin, nazwisko i imię Kandydata
†

