REGULAMIN PRZYJĘĆ
do
Śródziemnomorskiego Liceum Ogólnokształcącego
im. św. Dominika Guzmana w Lublinie
W roku szkolnym 2019/2020 planujemy przyjąć uczniów do klas pierwszych:
Dla absolwentów gimnazjum - na trzyletni cykl kształcenia
Dla absolwentów szkoły podstawowej - na czteroletni cykl kształcenia
W 4-letnim cyklu kształcenia proponujemy:
Profil humanistyczny




język angielski i hiszpański realizowany w rozszerzeniu
klasa lingwistyczna ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego i języka hiszpańskiego,
przygotowująca do certyfikatu
dodatkowa godzina języka polskiego obejmująca Podstawy Edukacji Teatralnej

Profil matematyczno – informatyczny



matematyka i informatyka realizowane w rozszerzeniu
zajęcia pod patronatem firmy Microsoft z możliwością uzyskania certyfikatu
Profil informatyczny w klasie pierwszej obejmuje:






informatyka – program podstawowy – 1 godz.
programowanie – materiał wykraczający poza podstawę programową (C++, Python) – 1
godz.
język angielski informatyczny – słownictwo specjalistyczne używane w branży
komputerowej uzupełniające wiedzę praktyczną z programowania
w klasie drugiej i trzeciej program będzie uzupełniany o kolejne języki programowania
oraz zajęcia z robotyki (Arduino), projektowanie i wydruki 3D (Google SketchUp,
Blender).

Profil ogólny



języki obce realizowane w rozszerzeniu
dodatkowe zajęcia z matematyki



wybrany przedmiot realizowany w rozszerzeniu

W 3-letnim cyklu kształcenia uczeń realizuje:



rozszerzony program z języków obcych
w kl. II przedmioty na POZIOMIE ROZSZERZONYM w konfiguracji zgodnej z
wybranym kierunkiem studiów

Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej
z kandydatem.
Opłaty:
Wpisowe:
Trzyletni cykl kształcenia – 650 zł
Czteroletni cykl kształcenia – 850 zł
Maksymalna kwota czesnego:

600 zł (wpłacane do 5 dnia każdego miesiąca)

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny.
Kształcenie drugiego dziecka w naszej szkole – zniżka 20 %
Kształcenie trzeciego dziecka w naszej szkole – zniżka 30 %
Laureaci konkursów kuratoryjnych, którzy zostaną przyjęci do pierwszej klasy Liceum
Śródziemnomorskiego, uzyskują 50% zniżkę w opłacie czesnego.
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony kwestionariusz kandydata wraz z podaniem (do pobrania ze strony
internetowej lub z sekretariatu szkoły).
2. Świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum lub 7 szkoły podstawowej.
3. Wykaz ocen uzyskanych na zakończenie I semestru w klasie III gimnazjum lub 8 szkoły
podstawowej.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia do wglądu.
5. 2 fotografie (podpisane).
6. Opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli uczeń taką posiada).
7. Zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiągnięcia ucznia.

Rekrutacja rozpoczęta!
ZAPRASZAMY !!!

