Zasady przyjmowania uczniów do klas II i III
oraz przyjmowania w trakcie roku szkolnego
1. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące przyjmuje do szkoły kandydatów do klas II i III
na kolejny rok szkolny oraz kandydatów do wszystkich klas w trakcie roku szkolnego
w miarę posiadania wolnych miejsc.
2. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają dobre wyniki w nauce
i zachowaniu.
3. Kandydat winien zapoznać się ze Statutem I LO, w szczególności z prawami
i obowiązkami ucznia oraz zasadami oceniania zachowania.
4. Podanie, adresowane do Dyrektora I Liceum, składają rodzice kandydata
niepełnoletniego lub kandydat pełnoletni. Na podaniu rodziców musi być podpis
rodzica oraz kandydata. Do podania należy dołączyć ostatnie świadectwa, wyniki
OKE, wykaz ocen bieżących i frekwencji, list motywacyjny kandydata.
5. Kandydat przyjęty w trakcie roku szkolnego oraz kandydat przyjmowany
po pierwszej klasie zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych.
6. Szkoła nie przyjmuje osób, które w wyniku klasyfikacji semestralnej lub rocznej
otrzymały ocenę niedostateczną lub nieodpowiednią albo naganną ocenę
zachowania. Nie są przyjmowane osoby, które w poprzedniej szkole miały więcej niż
5 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na każdy miesiąc roku szkolnego (tzn.
kandydat składający podanie 1 grudnia nie może mieć więcej niż 15 godz.).
7. Szkoła nie przyjmuje w trakcie roku szkolnego osób, które zostały skreślone z listy
uczniów w innej szkole w trybie dyscyplinarnym (za zachowanie, alkohol, papierosy,
wagary itp.).
8. Podania kandydatów rozpatrywane są 1-2 razy w miesiącu. Spośród kandydatów
przyjmowane są osoby z wyższymi wynikami w nauce lub wykazujące się
indywidualnym dorobkiem, zainteresowaniami itp. Brane są pod uwagę:
-oceny na koniec gimnazjum,
- wyniki egzaminu gimnazjalnego,
- oceny z dotychczasowej szkoły.
9. I LO nie przyjmuje kandydatów do kl. III po rozpoczęciu roku szkolnego.
10. Wstępne zakwalifikowani kandydaci odbywają rozmowę wstępną z Dyrektorem lub
Wicedyrektorem, po której otrzymuje informację, czy zostanie przyjęty. Dyrektor
może poprzedzić rozmowę wstępną sprawdzianem dla kandydata obejmującym
materiał omawiany w I LO (obowiązują wymagania edukacyjne opublikowane
na stronach przedmiotowych w witrynie www.jedynka.org).

