PROCEDURA
REKRUTACJA PODSTAWOWA

Rekrutacja podstawowa to rekrutacja do klas pierwszych od września danego roku szkolnego.

ETAP I
1) Złożenie podania (zamieszczonego na stronie w zakładce „Rekrutacja”) w terminie
wskazanym
na
stronach
Liceów
na
adres
mailowy
sekretariatu
(sekretariat@liceumfilmowe.pl
sekretariat@liceumgier.pl)
albo
osobiście
w sekretariacie.
2) Oczekiwanie na kontakt telefoniczny od pracownika sekretariatu (maksymalnie w ciągu
5 dni roboczych od złożenia podania).
3) Ustalenie dogodnego terminu rozmowy rekrutacyjnej (w trakcie rozmowy telefonicznej
pracownika sekretariatu z jednym z opiekunów prawnych wskazanych w podaniu).
ETAP II
1) Rozmowa rekrutacyjna:
a) uczestnicy: kandydat, minimum jeden opiekun prawny, osoba rekrutująca,
b) czas trwania: około 30 minut,
c) przebieg rozmowy: pytania osoby rekrutującej dotyczą: wiedzy ogólnej zdobytej
przez kandydata w trakcie nauczania w szkole podstawowej, motywacji,
zainteresowań,
d) niezbędne dokumenty: świadectwo ukończenia 7 klasy podstawowej i wykaz
bieżących ocen (przekazać wraz z podaniem bądź, najpóźniej, w dniu rozmowy),
e) tryb: w czasie nauki standardowej – stacjonarnie, na terenie szkoły, w czasie nauki
zdalnej – online za pośrednictwem skypa, zooma lub innego, uzgodnionego
komunikatora.
2) Wynik rozmowy rekrutacyjnej – przekazuje w formie mailowej pracownik sekretariatu
(w ciągu 7 dni roboczych od daty rozmowy) wraz z wzorem umowy i prośbą o dane.
3) Oczekiwanie na decyzję opiekunów prawnych na przysłanie danych do umowy
(w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wyniku rozmowy).
ETAP III
1) Przygotowanie umowy podpisanej przez Dyrektora Liceum (w ciągu 7 dni roboczych
od przesłania kompletnych danych przez opiekunów prawnych).
2) Podpisanie umowy przez opiekunów prawnych (w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania
informacji mailowej z sekretariatu o przygotowanej umowie).
3) Wpłata wpisowego (w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez
opiekunów prawnych).
ETAP IV
1) Wszyscy kandydaci - sprawdzenie poziomu wiedzy z języka angielskiego – test
(czerwiec).

2) Kandydaci do klasy dwujęzycznej (dotyczy Liceum Filmowego) – dodatkowo rozmowa
z anglistą (czerwiec). O wyniku przyjęcia do klasy dwujęzycznej decydują wyniki z:
testu i rozmowy z anglistą (informacja przekazywana drogą mailową do opiekunów
prawnych przez pracownika sekretariatu najpóźniej do połowy lipca).
3) Test i rozmowa, o których mowa powyżej odbywają się w czasie nauki standardowej –
stacjonarnie, na terenie szkoły, w czasie nauki zdalnej – online.

