Regulamin Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. naboru do klasy II IB
w roku szkolnym 2019/2020
IB World School No. 1309 w Gdańsku w III Liceum ogólnokształcącym prowadzi program
matury międzynarodowej od 2001 roku.
I. Kryteria kwalifikowania
Międzynarodowej (II IB):

kandydatów

do

klasy

z

Programem

Matury

1. Uczniowie klasy I pre IB III LO w Gdańsku:
- uczniowie, którzy uzyskali końcoworoczną średnią ocen 5.0 i powyżej (w tym TOK
i CAS zaliczony został na ocenę bardzo dobrą, oraz zachowanie co najmniej bardzo
dobre) zostają przyjęci do klasy II IB bez dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
2. Pozostali uczniowie z klasy I pre IB III LO w Gdańsku zostaną przyjęci do klasy II IB
na podstawie:
 rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim (12 pkt.)*
(6 pkt. max za język, 6 pkt. max za treść)
 średniej ocen z wszystkich przedmiotów (30 pkt.)* - wg mnożnika
przedstawionego na karcie kandydata
 ocen z CAS i TOK (6 + 6 = 12 pkt.)*
 oceny z zachowania (systematyczność i umiejętności organizacji pracy
ocenianej przez wychowawcę na podstawie opinii o uczniu):
wzorowa – 6 pkt.
bardzo dobra – 5 pkt.
dobra – 4 pkt.
oceny poniżej oceny dobrej – 0 pkt.
* w nawiasach podano maksymalną liczbę punktów do uzyskania

3. Kandydaci do klasy II IB III LO w Gdańsku oraz innych szkół z klas dwujęzycznych
z językiem angielskim zostaną przyjęci na podstawie:
 rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim ( 12 pkt.)*
(6 pkt. max za język, 6 pkt. max za treść)
 średniej ocen z wszystkich przedmiotów (30 pkt.)* - wg mnożnika
przedstawionego na karcie kandydata
 oceny z zachowania:
wzorowa – 6 pkt.
bardzo dobra – 5 pkt.
dobra – 4 pkt.
oceny poniżej dobrej – 0 pkt.
 zaangażowania w wolontariat (6 pkt.)* - wpisane na świadectwie
* w nawiasach podano maksymalną liczbę punktów do uzyskania

4. Pozostali kandydaci zostaną przyjęci na podstawie:



egzaminu pisemnego z języka angielskiego (50% na zaliczenie) - I etap
rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim ( 12 pkt.)*
(6 pkt. max za język, 6 pkt. max za treść) – II etap
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(wyłącznie dla kandydatów, którzy uzyskają min 50% z egzaminu pisemnego
z języka angielskiego)
średniej ocen z wszystkich przedmiotów (30 pkt.)* - wg mnożnika
przedstawionego na karcie kandydata
oceny z zachowania:
wzorowa – 6 pkt.
bardzo dobra – 5 pkt.
dobra – 4 pkt.
oceny poniżej dobrej – 0 pkt.
zaangażowania w wolontariat (6 pkt.)* - wpisane na świadectwie

* w nawiasach podano maksymalną liczbę punktów do uzyskania

5. Kandydaci z zagranicy / innych systemów edukacyjnych:
Ze względu na różnorodność przypadków podania będą rozpatrywane indywidualnie
przez Komisję Kwalifikacyjną, po analizie dostarczonych dokumentów. Kandydaci
przyjeżdżający z zagranicy zostaną przyjęci do szkoły tylko w sytuacji wolnych
miejsc w klasie II IB.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają:




uczniowie klasy I pre IB III LO w Gdańsku, którzy zaliczyli CAS i TOK
uczniowie ZSO nr 13 w Gdańsku
uczniowie z wyższą frekwencją

7. Rodzicom kandydata przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej
w terminie do 3 dni od jej ogłoszenia.
Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do klasy II IB podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.
Komisję powołuje dyrektor szkoły, a w jej skład wchodzą wicedyrektorzy, koordynator IB,
wychowawcy klasy I pre IB, przyszli wychowawcy klasy 2 IB, nauczyciel j. polskiego klasy
pre IB, asystentka IB oraz wyznaczeni członkowie Komisji ds. wychowawczych.
II. Komisja sprawdza spełnienie warunków naboru kandydatów.
1. Kandydat jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty w sekretariacie IB
(I piętro)
 wypełnioną „Kartę kandydata” (do pobrania na stronie internetowej:
zso13.edu.gdansk.pl),
 1 zdjęcie legitymacyjne (opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
 świadectwo ukończenia pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, które należy
dostarczyć do sekretariatu IB do 25.06.2019 roku
2. Termin przyjmowania dokumentów: od 27 maja do 7 czerwca 2019 roku:
(karta kandydata część I + 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne).
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3. Termin egzaminu pisemnego z języka angielskiego (rozumienie tekstu oraz esej na
poziomie FCE) dla kandydatów innych klas niż dwujęzyczna z językiem angielskim:
11 czerwca 2019, o godz. 9.00
Kandydaci, którzy nie uzyskają 50% z egzaminu pisemnego z języka angielskiego
nie będą brali udziału w dalszym etapie naboru.
4. Termin rozmowy kwalifikacyjnej:
11 czerwca 2019, od godz. 14.00
5. Termin przyjmowania pozostałych dokumentów: „Karta kandydata” część II – punktacja
do 17.06.2019 roku
UWAGA: NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ
PROSIMY PRZYNIEŚĆ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ
Kandydat, który nie przyniósł legitymacji szkolnej na rozmowę, nie zostaje
do niej dopuszczony, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w dalszym procesie
kwalifikacyjnym.
Wywieszenie listy przyjętych do klasy II IB: 21 czerwca 2019 r. o godz. 14.00.
Zebranie rodziców i przyjętych kandydatów: 21 czerwca 2019 r. o godz. 16.00
Odwołania można składać w ciągu 3 dni roboczych, do 26 czerwca 2019 r.
do godz. 12.00 do Sekretariatu IB (I piętro ZSO nr 13). Do odwołania prosimy
dołączyć świadectwo ukończenia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.
Kandydaci, których odwołania zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną powiadomieni
indywidualnie.
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