Chrześcijańskie Liceum Samuel
ul. Mieczysława Pożaryskiego 28, bud.29b
04-703 Warszawa
e-mail: dyrekcja.liceum@samuel.pl
tel./fax.: 22 879 78 10

Kryteria
I. Zewnętrzne
1. Średnia ocen z j. polskiego, j.
angielskiego, matematyki oraz
przedmiotu jaki kandydat wybrał jako
rozszerzenie.
2. Świadectwo z wyróżnieniem
3. Ocena zachowania bardzo dobra lub
wzorowa
4. Wynik egzaminu ósmoklasisty (suma
punktów procentowych ze wszystkich
części podzielona przez 5; wynik
zaokrąglony)
5. Szczególne osiągnięcia
6. Realizacja wolontariatu
II. Wewnętrzne
1. Wynik rozmowy rekrutacyjnej
2. Wynik testu z języka angielskiego
1
3. Ocena Listu motywacyjnego

KRYTERIA REKTURACJI
Skala
Średnia ocen x 2 punkty

Maksymalne punkty
140 punktów
48 punkty

0 lub 10 punktów
0 lub 2 punktów

10 punktów
2 punkty

Od 0 do 60 punktów

60 punktów

0 lub 10 punktów
0 lub 10 punktów

10 punktów
10 punktów
60 punktów
30 punktów
20 punktów
10 punktów

Od 0 do 30 punktów
Od 0 do 20 punktów
Od 0 do 10 punktów

HARMONOGRAM REKRUTACJI
1. Złożenie podania o przyjęcie do liceum wraz z
Od 21 marca do 27 maja
wymaganymi dokumentami
2. Indywidualne spotkania z rodzicami i
Po złożeniu dokumentów (termin ustalony
kandydatami oraz przeprowadzenie testu
indywidualnie, wynik testu przekazywany jest wciągu 2
znajomości języka angielskiego
dni roboczych)
3. Uzupełnienie podania o przyjęcie do liceum o Od 24 czerwca do 13 lipca
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Sekretariat czynny do godz.15.00
oraz wynik egzaminu ósmoklasisty
4. Przekazanie indywidualnych informacji o
Do 15 lipca do godz. 15.00
kandydatach zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
podpisania umowy
6. Podpisanie umów z rodzicami uczniów klas
pierwszych, przedłożenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły oraz oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Do 20 lipca do godz. 15.00
Do 27 lipca do godz. 15.00

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
1. Złożenie podania o przyjęcie do liceum wraz z
Od 28 lipca do 3 sierpnia do godz. 15.00
wymaganymi dokumentami
2. Indywidualne spotkania z rodzicami i
Po złożeniu dokumentów (termin ustalony
kandydatami oraz przeprowadzenie testu
indywidualnie, wynik testu przekazywany jest wciągu 2
znajomości języka angielskiego
dni roboczych)
3. Przekazanie indywidualnych informacji o
Do 12 sierpnia do godz.15.00
kandydatach zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
Do 13 sierpnia do godz. 15.00
podpisania umowy
5. Podpisanie umów z rodzicami uczniów klas
Do 18 sierpnia do godz. 15.00
pierwszych
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List motywacyjny„ Dlaczego chcę być uczniem Chrześcijańskiego Liceum Samuel”, 250-350 słów

