
Regulamin rekrutacji do

Da Vinci Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

na rok szkolny 2022/23

§ 1

Zasady ogólne

1. Dyrektor Da Vinci Społecznego Liceum Ogólnokształcącego powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną, która organizuje i przeprowadza rekrutację.

2. Do Da Vinci Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie kandydaci są
przyjmowani na podstawie:

2.1 zgłoszenia w formularzu elektronicznym (formularz dostępny na stronie
www.liceum-davinci.pl);

2.2 rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem Liceum - termin rozmowy ustala szkoła
w porozumieniu z rodzicem kandydata;

2.3 wyników uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty wydanych przez OKE

2.4 do wglądu ocen otrzymanych na zakończenie klasy 7/w pierwszym półroczu klasy
8 szkoły podstawowej oraz obowiązkowo ocen otrzymanych na zakończenie roku
szkolnego w klasie 8.

3. Termin złożenia dokumentacji  oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej określa
Dyrektor Liceum.

§ 2

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2021/2022.
2. Karta zapisu z danymi kandydata.
3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po zakończeniu roku

szkolnego).



4. Dokument potwierdzający wyniki egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną.

5. Opinię o dysfunkcjach i problemach zdrowotnych wydaną przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną (jeśli dotyczy).

6. Aktualne 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.
7. Podpisana przez rodziców z Zarządem Fundacja Szkoła Medialna umowa o naukę

w szkole (po zakończonym procesie rekrutacji).
8. Karta zdrowia.
9. Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru:

a) drugiego obowiązkowego języka obcego (włoski lub hiszpański),
b) przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

§ 3
Warunki przyjęcia do pierwszej klasy

1. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem Liceum, w której
prezentuje swoje zainteresowania, osiągnięcia, aktywność społeczną i motywację
wyboru szkoły.

2. Co najmniej dobra ocena zachowania, dobre wyniki uzyskane na zakończenie klasy
8 oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.

3. W trakcie postępowania rekrutacyjnego, w ramach rekrutacji uzupełniającej decyzję
o przyjęciu ucznia podejmuje dyrektor liceum.

§ 4

Opłaty

1. Wpisowe (po otrzymaniu wstępnej informacji o przyjęciu do szkoły) - 400 zł.
2. Czesne - 400 zł/miesiąc przy płatności w 12 ratach.

§ 5

Przywileje w procesie rekrutacji

1. Laureaci konkursów przedmiotowych, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych,
są przyjmowani w pierwszej kolejności.



2. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych są zwolnieni z opłaty wpisowego
oraz otrzymują 20% zniżki w opłacie czesnego w pierwszym roku nauki.

3. Uczniowie klasy ósmej Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie są
przyjmowani w pierwszej kolejności i zwolnieni z opłaty wpisowego oraz
otrzymują zniżkę 20% w opłacie czesnego w pierwszym roku nauki.

4. W przypadku rodzeństwa opłata wpisowego i czesne wynosi 50% na drugie i
kolejne dziecko.

5. Dyrektor Liceum w porozumieniu organem prowadzącym może ustalić odrębne
stawki opłat wpisowego i czesnego.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do
końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole do zakończenia procesu rekrutacji.

3. O przyjęciu dziecka do szkoły w czasie trwania roku szkolnego decyduje dyrektor
szkoły.

4. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy
szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć
ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5. Powyższe przepisy stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły.


