ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku jest szkołą dostępną dla wszystkich
absolwentów szkoły podstawowej, którzy pragną w niej realizować swą edukację.
I. PODSTAWĄ PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY JEST WYNIK POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO,
KTÓRE POLEGA NA:
a. Przeliczeniu na punkty ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z
przedmiotów:
język polski,
język angielski,
matematyka,
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia (wskazane przez ucznia) – maksymalnie 72 punkty
(za oceny wyrażone w stopniu: celującym przyznaje się 18 punktów,
bardzo dobrym przyznaje się 17 punktów
dobrym przyznaje się 14 punktów
dostatecznym przyznaje się 8 punktów
dopuszczającym przyznaje się 2 punkty)
b. Przeliczeniu na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów
(wyniki egzaminu z języka polskiego oraz matematyki mnoży się przez 0,35; z języka obcego
nowożytnego mnoży się przez 0,3)
c. Teście z języka angielskiego – maksymalnie 30 punktów
d. Teście z matematyki – maksymalnie 30 punktów
e. Rozmowie kwalifikacyjnej – maksymalnie 30 punktów
f. Inne osiągnięcia - maksymalnie 28 punktów
(w tym wolontariat - 3 pkt, świadectwo z wyróżnieniem - 7 pkt, laureat konkursu kuratoryjnego - 10
pkt, finalista konkursu kuratoryjnego - 8 pkt)
g. Absolwent Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Kaczkowskiego w Pucku - 10 punktów
Przyjęcie do LA następuje według ilości uzyskanych punktów.
Postępowanie podczas przebywania na terenie placówki w czasie rozmów rekrutacyjnych oraz
testów predyspozycji.
Osoby przebywające na terenie szkoły oraz w budynku zobowiązane są do: -osłonięcia ust i nosa; zdezynfekowania rąk używając dostępnego przy wejściu płynu dezynfekującego lub do założenia
rękawiczek jednorazowych; -zachowania dystansu społecznego między sobą oraz pracownikami
placówki w każdej przestrzeni podmiotu - odległość min. 1,5 m.
W miarę możliwości prosimy, żeby z kandydatem przyszedł 1 opiekun; prosimy też o przyniesienie
własnego długopisu.
Zapewnimy wymagane odstępy między ławkami w salach, gdzie będą przeprowadzane testy
predyspozycji oraz umówimy spotkania w odpowiednich odstępach czasowych tak, by ograniczyć
ilość osób przebywających w budynku.

II. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:
od 1 lutego do 21 czerwca 2021 r.
Składanie w biurze rekrutacji (lub elektronicznie na adres: biuro@szkolypuck.pl) dokumentów:
a. podanie o przyjęcie do szkoły;
b. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada taką opinię);
c. zdjęcie kandydata o wymiarach 3,5x4,4 (1 egz. podpisane na odwrocie).
Od 10 maja do 30 czerwca 2021 r.
Postępowanie kwalifikacyjne:
a. test z języka angielskiego (przydział do grup językowych);
b. test z matematyki;
c. rozmowa rekrutacyjna przedstawicieli szkoły z kandydatem w obecności co najmniej jednego
z rodziców lub opiekuna prawnego.
Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.
Przedłożenie kopii dokumentów:
a. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
b. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
c. zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub
finalisty;
d. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
Do 16 lipca 2021 r.
Poinformowanie kandydatów o przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Akademickiego im. Macieja
Płażyńskiego w Pucku
Od 16 do 20 lipca 2021 r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki oraz przedłożenie oryginałów dokumentów:
a. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
b. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
c. zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty;
d. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.;
e. zaproszenie uczniów przyjętych wraz z rodzicami do podpisania umowy na bezpłatne usługi
edukacyjne.
21 lipca 2021 r.
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej Liceum Akademickiego im. Macieja
Płażyńskiego w Pucku

22 lipca 2021 r.
Rekrutacja uzupełniająca: wolne miejsca na ogłoszonej liście uczniów (w przypadku nie
potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole) zajmuje kolejny kandydat z największą liczbą punktów

Uzyskanie wyniku 0 punktów z danego etapu, jest jednoznaczne ze skreśleniem kandydata
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor szkoły.

Biuro rekrutacji:
Dokumenty można składać osobiście lub elektronicznie (na adres: biuro@szkolypuck.pl) od 1 lutego
2021 r. do 21 czerwca 2021 r. w godzinach od 7:15 do 15:15
Sekretariat Technikum Informatycznego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku
ul. Nowy Świat 10
84-100 Puck
Tel: 696 623 941 lub 668 464 984
Wszelkich informacji udziela:
Sekretarz Szkoły
Małgorzata Grzenkowicz
m.grzenkowicz@pozytywneinicjatywy.pl

