ZASADY I PRZEBIEG REKRUTACJI WEWNĘTRZNEJ DO NLO NA ROK 2019/2020
DLA KANDYDATÓW Z FUNDACJI PRIMUS:
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 I Z NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 9
1.REJESTRACJA elektroniczna kandydatów: FORMULARZ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ dostępny
na stronach www szkół Fundacji od 1 marca 2019 r.
2. W formularzu należy podać :
- średnią ocen uzyskanych na świadectwie końcowym z roku poprzedzającego rekrutację: kandydaci
z NG9 podają swoją średnią z końca 2 klasy gimnazjum, kandydaci z NSP 47 – z końca 7 klasy;
- ocenę z zachowania uzyskaną na świadectwie końcowym z roku poprzedzającego rekrutację;
- wybór planowanego profilu nauki;
- wybór drugiego języka (francuski, hiszpański lub niemiecki);
- wybór religia/etyka;
- wybór max.3 fakultetów, związanych z planowanym profilem
3. Kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie rekrutacyjnym do 14 marca 2019 r. i którzy uzyskali
średnią ocen nie mniejszą niż 4.75 i nieobniżoną ocenę z zachowania na świadectwie końcowym z
roku poprzedzającego rekrutację będą przyjęci do klasy 1 NLO na rok 2019/2020 bez egzaminu
wstępnego.
Pozostali kandydaci będą pisali wewnętrzny egzamin wstępny dn. 15 marca 2019 r.
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Kandydaci
kończący szkołę podstawową zostają przyjęci do klas pierwszych 4-letniego liceum
ogólnokształcącego.
4. TERMIN NA PODJĘCIE DECYZJI dla kandydatów przyjętych w 1 etapie rekrutacji wewnętrznej (czyli
bez egzaminu wstępnego) : 27 marca 2019 r.
W tym terminie rodzice/opiekunowie kandydata powinni dopełnić formalności:
- podpisać umowę oświatową na naukę w liceum;
- wpłacić na konto Fundacji bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości 2- krotności czesnego
(3220,-zł), która zostanie zaliczona na poczet czesnego za wrzesień i październik, jeśli kandydat podejmie
naukę w NLO. W przypadku niepodjęcia nauki w naszym NLO, opłata nie będzie zwrócona.
Jeśli formalności nie zostaną w podanym terminie dopełnione, kandydat zostanie umieszczony na
liście rezerwowej, jeśli rodzice wyrażą taką wolę. Lista rezerwowa zostanie uruchomiona po zakończeniu
rekrutacji zewnętrznej.

5. TERMIN EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO PISEMNEGO dla kandydatów z NSP 47 i NG9, którzy nie
zakwalifikowali się do przyjęcia do NLO w wyniku 1 etapu rekrutacji, bądź nie wzięli w niej udziału: piątek
15 marca 2019 r. o godz. 15.30. Zadania egzaminacyjne zostaną przygotowane w porozumieniu z
nauczycielami naszego gimnazjum i naszej szkoły podstawowej.
Egzamin odbędzie się w formie pisemnej i będzie obejmować : język polski, matematykę i język
angielski.
W wyniku egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać:
•
30 pkt. za egzamin z j. polskiego
•
30 pkt. za egzamin z matematyki
•
30 pkt. za egzamin z j. angielskiego
* Laureaci konkursów kuratoryjnych i laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni
z egzaminu wstępnego (otrzymują 100% punktów z całości egzaminu).
* Punkty preferencyjne (10 pkt.) otrzymują:
•
Laureaci konkursów międzyszkolnych o zasięgu co najmniej powiatowym (warszawskim),
a więc również laureaci konkursów organizowanych przez Niepubliczne Liceum Fundacji Primus np. Quizu
Realioznawczego.
•
Uczniowie z udokumentowanymi osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi na poziomie
minimum powiatowym (ogólnowarszawskim)
•
Finaliści konkursów kuratoryjnych.
Kandydaci z certyfikatem FCE są zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego i uzyskują 100%
punktów za tę część egzaminu;
Kandydaci – laureaci lub wyróżnieni w XV Mazowieckim Konkursie Literackim są zwolnieni
z egzaminu z języka polskiego i uzyskują 100% punktów za tę część egzaminu;
•
Opłata za egzamin dla kandydatów ze szkół Fundacji Primus: 100 zł.
Opłata za egzamin uiszczana jest na konto bankowe nr: 44 1140 1977 0000 2524 9700 1001
z dopiskiem "egzamin do NLO, imię i nazwisko" lub w księgowości w dniu egzaminu, na 30 minut przed
egzaminem lub w trakcie egzaminu.
WYNIK EGZAMINU : 20-21 MARCA 2019 r. Informacje do uzyskania w sekretariacie szkół lub
u dyrekcji NLO.
TERMIN NA PODJĘCIE DECYZJI dla kandydatów przyjętych w wyniku egzaminu: 27 marca 2019 r.
W tym terminie rodzice/opiekunowie kandydata powinni dopełnić formalności:
- podpisać umowę oświatową na naukę w liceum;
- wpłacić na konto Fundacji bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości 2- krotności czesnego
(3220,-zł), która zostanie zaliczona na poczet czesnego za wrzesień i październik, jeśli kandydat podejmie
naukę w NLO. W przypadku niepodjęcia nauki w naszym NLO, opłata nie będzie zwrócona.
Jeśli formalności nie zostaną w podanym terminie dopełnione, kandydat zostanie umieszczony na
liście rezerwowej, jeśli rodzice wyrażą taką wolę. Lista rezerwowa zostanie uruchomiona po zakończeniu
rekrutacji zewnętrznej.
6. JEŚLI KANDYDACI Z NSP 47 LUB NG9 NIE UCZESTNICZYLI W WYŻEJ OPISANYCH ETAPACH
REKRUTACJI DO NLO mogą wziąć udział w egzaminie dla kandydatów z zewnątrz, zaplanowanym na
5 i 6 kwietnia 2019 r.
W tym celu powinni:
- zarejestrować się – wypełnić formularz rekrutacyjny;
- napisać egzamin wstępny w dn. 5 i 6 kwietnia 2019 r.

Egzamin odbędzie się w formie pisemnej i będzie obejmować : język polski, matematykę i język
angielski.
W wyniku egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać:
•
30 pkt. za egzamin z j. polskiego
•
30 pkt. za egzamin z matematyki
•
30 pkt. za egzamin z j. angielskiego
•
10 pkt. preferencyjnych za naukę w szkołach Fundacji Primus
* Laureaci konkursów kuratoryjnych i laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni
z egzaminu wstępnego (otrzymują 100% punktów z całości egzaminu).
* Punkty preferencyjne (10 pkt.) otrzymują:
•
Laureaci konkursów międzyszkolnych o zasięgu co najmniej powiatowym (warszawskim), a
więc również laureaci konkursów organizowanych przez Niepubliczne Liceum Fundacji Primus, np. Quizu
Realioznawczego.
•
Uczniowie z udokumentowanymi osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi na poziomie
minimum powiatowym (ogólnowarszawskim)
•
Finaliści konkursów kuratoryjnych.
Kandydaci z certyfikatem FCE są zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego i uzyskują 100% punktów
za tę część egzaminu;
Kandydaci – laureaci lub wyróżnieni w XV Mazowieckim Konkursie Literackim są zwolnieni z egzaminu
z języka polskiego i uzyskują 100% punktów za tę część egzaminu;
Opłata za egzamin dla kandydatów ze szkół Fundacji Primus: 100 zł., dla kandydatów z zewnątrz: 200 zł.
Opłata za egzamin uiszczana jest na konto bankowe z dopiskiem "egzamin do NLO, imię i nazwisko" lub w
księgowości w dniu egzaminu, na 30 minut przed egzaminem lub w trakcie egzaminu.
7. WYNIKI egzaminu wstępnego: 15 kwietnia 2019 r. Zostaną ogłoszone 2 listy: lista przyjętych i lista
rezerwowa.
8. TERMIN na podjęcie decyzji o podpisaniu umowy i wpłatę kaucji: 06.05.2019 r.
Osoby, które w terminie nie będą miały dokonanych tych formalności zostaną przesunięte na listę
rezerwową, jeśli wyrażą zainteresowanie taką opcją.
Po 6 maja 2019 r. będzie stopniowo uruchamiana lista rezerwowa. Kandydat ze szkół Fundacji Primus
ma pierwszeństwo przyjęcia przy wyniku równorzędnym z kandydatem spoza Fundacji.

