
REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO NR 50 SKIE 

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020  

Zapisy do szkoły przyjmowane są osobiście lub mailowo: rekrutacja@skie.pl 

  

I   ZASADY REKRUTACJI 
1. Test egzaminacyjny z zakresu przedmiotów: matematyka, język polski i test z 

języka angielskiego. Testy pisane są jednego dnia. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna  (odbywa się niezależnie od wyników testu) . 

Rozmowa składa się z dwóch części poświęconych: 
 znajomości następujących lektur:  Sofokles „Antygona”, A. Mickiewicz „Ballady  

i romanse” – trzy wybrane, A. de Saint-Exupery „Mały Książę” 
 autoprezentacji, w której kandydat może naświetlić własne zainteresowania, pasje  

i osiągnięcia. 

Terminy testów egzaminacyjnych:   4 lub 5 kwietnia, godz. 14.00 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 15 lub 16 kwietnia (dla absolwentów 3 gimnazjum)  

     29 lub 30 kwietnia (dla absolwentów kl. 8 SzP)  

Kolejność rozmów jest ustalana w miarę napływania zgłoszeń.   

W szczególnych sytuacjach możliwe jest umówienie indywidualnego terminu egzaminu oraz 

rozmowy kwalifikacyjnej. 
Postępowanie kwalifikacyjne jest płatne: 100 zł   

(Dla uczniów naszych szkół  – postępowanie rekrutacyjne jest bezpłatne.) 

Wpłaty należy dokonać przed wyznaczonym terminem testu na konto: 

LO nr 50  SKiE, ul. Kolektorska 9/11 

Konto nr PKOBP I ODDZIAŁ PL. BANKOWY 1 

12 1020 1013 0000 0702 0002 7276 

Prosimy o dopisanie imienia i nazwiska ucznia oraz cyfry 3 (jeśli uczeń będzie 

absolwentem Gimnazjum) lub 4 (jeśli uczeń będzie absolwentem SzP) 

 

II  TRYB  PRZYJMOWANIA 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego znane są do 7 dni roboczych po zakończeniu tury. Po 

zakończeniu rekrutacji w pierwszej turze liczba wolnych miejsc zmniejsza się odpowiednio –          

o liczbę już przyjętych osób. 

Osoba przyjęta podpisuje umowę i wpłaca wpisowe wysokości 1500 zł na konto szkoły w 

terminie 7 dni od informacji o przyjęciu. Nie wpłacenie wpisowego oznacza rezygnację z miejsca 

w szkole i skutkuje skreśleniem ucznia z listy osób przyjętych do szkoły, a na to miejsce jest 

przyjmowany następny kandydat z listy. 

III DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY PRZYJĘCIU DO LICEUM 

 Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (do 26 czerwca) 

 Oryginał zaświadczenia z OKE o  wynikach egzaminu (do 26 czerwca) 

 Podanie o przyjęcie do szkoły 

 3 zdjęcia 

 Wypełniona i podpisana umowa i kwestionariusz 

 Wpłacona kwota wpisowego 


