REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 99
W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 99 STO, zwane dalej Liceum, prowadzi
nabór uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020:
a. od 11 lutego 2019 roku dla uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 24
STO w Warszawie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDULAB w Starych
Babicach,
b. od 1 marca dla pozostałych uczniów klas ósmych.
2. Rekrutację prowadzi Dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie, z pomocą
powołanej w tym celu w składzie co najmniej trzyosobowym Szkolnej Komisji
Rekrutacyjnej.
3. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 STO oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej
EDULAB w Starych Babicach przyjmowani są do Liceum w pierwszej kolejności,
bez postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie podania złożonego przez
rodziców drogą elektroniczną na adres rekrutacja@sp24sto.edu.pl. nie później
niż do końca lutego 2019 roku, oraz wniesienia opłat, o których mowa w pkt.
10. Warunkiem możliwości skorzystania z preferencji w przyjęciu do szkoły jest
co najmniej dobra ocena zachowania w pierwszym semestrze klasy ósmej.
4. Kandydaci nie będący uczniami SP nr 24 STO oraz uczniowie SP nr 24 STO lub
NSP EDULAB, którzy nie spełniają warunku określonego w pkt. 3, składają
drogą elektroniczną na adres rekrutacja@sp24sto.edu.pl. podanie o przyjęcie do
Gimnazjum wraz z pisemną informacją prezentującą ich dorobek szkolny oraz
kopią świadectwa ukończenia klasy siódmej. W przypadku podania informacji
o osiągnięciach na poziomie międzyszkolnym należy dołączyć dokumenty (lub
ich kopie) poświadczające te osiągnięcia.
5. Podania i załączniki, o których mowa w pkt. 3 i 4 można złożyć również osobiście
w sekretariacie Zespołu Szkół STO na Bemowie, w godzinach jego pracy.
6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją, rozpatruje podania
kandydatów, o których mowa w pkt. 4 począwszy od 3 marca 2019 roku,
w kolejności ich złożenia.
7. W ramach procedury kwalifikacyjnej Komisja może wnioskować do Dyrektora
Szkoły:
a) o przyjęcie kandydata do Liceum,

b) o warunkowe przyjęcie do Liceum,
c) o odmowę przyjęcia do Liceum.
8. Warunek przyjęcia do Liceum, o którym mowa w pkt. 7 lit. b może nakładać na
ucznia obowiązek uzyskania:
a) średniej ocen w klasyfikacji końcoworocznej w pierwszym roku nauki
w Liceum nie niższej niż określona w decyzji o warunkowym przyjęciu,
b) oceny zachowania w I i II semestrze w pierwszym roku nauki w Liceum
nie niższej niż określona w decyzji o warunkowym przyjęciu.
9. Komisja przyjmuje kandydatów do klasy pierwszej Liceum w ramach limitu miejsc
wynoszącego 40 osób.
10. Decyzja Komisji o odmowie przyjęcia do Liceum jest ostateczna.
11. Decyzja o przyjęciu kandydata do Liceum nabiera mocy po dokonaniu
dodatkowych czynności:
a) wpłaceniu wpisowego w wysokości 1200 złotych, w terminie dwóch tygodni
od dnia wydania decyzji o przyjęciu kandydata. Uczniowie klasy 8 SP nr 24
STO korzystają z 50% zniżki we wpisowym,
b) wpłaceniu kaucji w wysokości równej 1500 złotych, w terminie 6 tygodni
od dnia wydania decyzji o przyjęciu kandydata,
c) dostarczeniu w dniu zakończenia roku szkolnego do godziny 17.00 do
sekretariatu Zespołu Szkół STO na Bemowie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej.
12. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
13. Wpłacona kaucja zostaje zaliczona na poczet opłaty czesnego w klasie pierwszej
Liceum. W przypadku, gdy kandydat nie podejmie nauki w Szkole kaucja nie
podlega zwrotowi.
14. W przypadku spełnienia warunków zapisanych w punkcie 11 lit. a i b, jednak
niedostarczenia oryginału świadectwa ukończenia ósmej klasy w wyznaczonym
terminie, uczeń jest skreślany z listy przyjętych, może jednak starać się
ponownie o przyjęcie w terminie późniejszym, w miarę wolnych miejsc
w Szkole, bez konieczności powtórnej wpłaty wpisowego i kaucji.
15. Wszelkie sprawy związane z rekrutacją do Społecznego Liceum nr 99
w Warszawie, nieuregulowane w Statucie Liceum, niniejszym Regulaminie oraz
kalendarzu rekrutacji, podlegają decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.

