REGULAMIN PRZYJĘĆ
do
Śródziemnomorskiego Liceum Ogólnokształcącego
im. św. Dominika Guzmana w Lublinie
W roku szkolnym 2018/2019 planujemy przyjąć uczniów do dwóch klas pierwszych.
W liceum każdy uczeń realizuje obowiązkowo:
 rozszerzony program z języka angielskiego w wymiarze 17 godzin, dający uczniom
możliwość zdobycia certyfikatu FCE na poziomie B2,
kl. I – 4 godziny tygodniowo
kl. II – 7 godzin tygodniowo
kl. III – I semestr - 7 godzin tygodniowo oraz możliwość przystąpienia do
egzaminu FCE na poziomie B2,
II semestr – 5 godzin tygodniowo.
 drugi język: język hiszpański lub język niemiecki w wymiarze 7 godzin (po 3
godziny w kl. I i II oraz 2 godziny w kl. III).
 w kl. II uczeń wybiera przedmioty na POZIOMIE ROZSZERZONYM z trzech grup
rozszerzeń:
1) blok matematyczno-informatyczny: matematyka, geografia z elementami
geoinformatyki, informatyka - programowanie
2) blok humanistyczny: język polski, wiedza o społeczeństwie
3) blok przyrodniczy: biologia, chemia, fizyka.
Warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej
z kandydatem w zakresie przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.
Bez rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przyjęci laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów
przedmiotowych oraz uczniowie, którzy w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum
osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Opłaty:
Wpisowe: 650 zł
Maksymalna kwota czesnego:

520 zł (wpłacane do 5 dnia każdego miesiąca)

Kształcenie drugiego dziecka w naszej szkole – zniżka 100 zł
Kształcenie trzeciego dziecka w naszej szkole – zniżka 150 zł
Laureaci konkursów kuratoryjnych, którzy zostaną przyjęci do pierwszej klasy Liceum
Śródziemnomorskiego, uzyskują 50% zniżkę w opłacie czesnego.
Składanie dokumentów:

do 27 kwietnia 2018

Wymagane dokumenty:
1. wypełniony kwestionariusz kandydata wraz z podaniem (do pobrania ze strony
internetowej lub z sekretariatu szkoły)
2. świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum
3. wykaz ocen uzyskanych na zakończenie I semestru w klasie III gimnazjum
4. odpis skrócony aktu urodzenia
5. 3 fotografie (podpisane)
6. opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli uczeń taką posiada)
7. zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiągnięcia ucznia

