REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO KLASY PIERWSZEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SŁOMNIKACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

§1
1.

Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego
w Słomnikach.

2.

Do zadań komisji w szczególności należy:

3.

4.

a)

podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych niniejszym regulaminem,

b)

ustalenie, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, i ogłoszenie listy
kandydatów przyjętych do danego typu szkoły i kierunku,

c)

sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna opracowuje regulamin postępowania
rekrutacyjnego na podstawie:
a)

Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7),

b)

Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 23 marca
2017 r.,

c)

Zarządzenia Burmistrza Gminy Słomniki,

d)

Statutu Szkoły.

Po zakończeniu rekrutacji o przyjęciu do szkoły decyduje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu
się z przedstawioną przez kandydata dokumentacją.

§2
1.

Na rok szkolny 2017/2018 szkoła prowadzi rekrutację kandydatów do
Ogólnokształcącego do dwóch klas pierwszych:

Liceum

a) klasa humanistyczna
–

przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, wiedza o społeczeństwie,

–

przedmioty uzupełniające: przyroda, historia i społeczeństwo,
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b) klasa ratownictwa medycznego/mundurowa

2.

–

przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, wiedza o społeczeństwie,

–

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce,

–

zajęcia dodatkowe: j. angielski, zajęcia na strzelnicy lub inne, ratownictwo
górskie, public relations.

O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się kandydaci,
którzy spełniają następujące warunki:
a)

nie ukończyli 18 roku życia,

b)

ukończyli gimnazjum,

c)

w odpowiednim terminie dostarczyli wymaganą dokumentację.
§3

1. Wymagana dokumentacja:

2.

a)

podanie o przyjęcie do szkoły wraz z zaznaczeniem wybranej klasy,

b)

poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum (lub świadectwo
ukończenia gimnazjum),

c)

poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu
(lub zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego),

d)

karta informacyjna,

e)

karta zdrowia, szczepień,

f)

dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

gimnazjalnego

Dokumentacja, którą kandydat może dołączyć do podania:
a)

orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej.

§4
1.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Lp.

1.

2.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie
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Termin
w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w
postępowaniu
uzupełniającym

od 24.04.2017 r.
do 12.06.2017 r.
do godz. 15.00

od 10.07.2017 r.
do 18.07.2017 r.
do godz. 15.00

od 24.04.2017r.
do 27.06.2017 r.

od 10.07.2017r.
do 02.08.2017 r.

3.

4.

5.

6.

przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

od 23.06.2017 r.
do 27.06.2017r.
do godz. 15.00
30.06.2017 r.
godz. 12.00

04.08.2017 r.
godz. 12.00

do 05.07.2017 r.
do godz. 15.00

do 21.08.2017 r.
do godz. 15.00

07.07.2017 r.
godz. 12.00

28.08.2017 r.
godz. 12.00

§5
1.

Limit uczniów do dwóch klas pierwszych LO ustala się na 52 (średnio po 26 osób
w klasie).

2.

Nie przewiduje się egzaminów wstępnych ani rozmów kwalifikacyjnych.

3.

W toku pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do Liceum Szkolna Komisja
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna bierze pod uwagę:

4.

a)

wyniki egzaminu gimnazjalnego,

b)

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z j. polskiego i trzech
zajęć edukacyjnych w zależności od specyfiki klasy,

c)

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

d)

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
•

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

•

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
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ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
5.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria:
a)

wielodzietność rodziny kandydata,

b)

niepełnosprawność kandydata,

c)

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6.

Kryteria, o których mowa w pkt. 5 mają jednakową wartość.

7.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I Liceum
Ogólnokształcącego.
Kryteria – świadectwo

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu
Szczególne osiągnięcia
Wyniki z j. polskiego
Wyniki z I przedmiotu
Wyniki z II przedmiotu
Wyniki z III przedmiotu
max
Kryteria – egzamin gimnazjalny
Wyniki z j. polskiego
Wyniki z historii i wiedzy o społeczeństwie
Wyniki z matematyki
Wyniki z biologii, chemii, fizyki i geografii
Wyniki z j. obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym
max
Razem
8.

Punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym
7 pkt
3 pkt

Wyniki
z egzaminu
gimnazjalnego
w%
100%
100%
100%
100%

18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
100 pkt
Punkty
w
postępowaniu
rekrutacyjnym
x 0,2 = 20 pkt
x 0,2 = 20 pkt
x 0,2 = 20 pkt
x 0,2 = 20 pkt

100%

x 0,2 = 20 pkt
100 pkt
200 pkt

Przeliczanie punktów za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum:
a)

celujący – 18 pkt,

b)

bardzo dobry – 17 pkt,
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9.

c)

dobry – 14 pkt,

d)

dostateczny – 8 pkt,

e)

dopuszczający – 2 pkt.

Przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
a)

b)

c)

d)

10.

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
•

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,

•

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,

•

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8
ustawy o systemie oświaty:
•

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,

•

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,

•

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3pkt,

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym prze kuratora oświaty:
•

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,

•

dwóch
lub
więcej
tytułów
lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,

laureata

konkursu

tematycznego|

•

dwóch
lub
więcej
tytułów
lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

finalisty

konkursu

tematycznego

•

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,

•

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

•

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w ppkt
a - c, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
•

międzynarodowym – 4 pkt,

•

krajowym – 3 pkt,

•

wojewódzkim – 2 pkt,

•

powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego
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zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo
punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
11.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się
na punkty oceny z j. polskiego, matematyki, historii, wiedzy
o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i j. obcego nowożytnego, wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
a)

b)

j. polskiego i matematyki oceny:
•

celującej – przyznaje się 20 pkt,

•

bardzo dobrej – przyznaje się 18 pkt,

•

dobrej – przyznaje się 13 pkt,

•

dostatecznej – przyznaje się 8 pkt,

•

dopuszczającej – przyznaje 2 pkt,

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny:
•

celującej – przyznaje się 20 pkt,

•

bardzo dobrej – przyznaje się 18 pkt,

•

dobrej – przyznaje się 13 pkt,

•

dostatecznej – przyznaje się 8 pkt,

•

dopuszczającej – przyznaje 2 pkt,
-

c)

biologii, chemii, fizyki, geografii oceny:
•

celującej – przyznaje się 20 pkt,

•

bardzo dobrej – przyznaje się 18 pkt,

•

dobrej – przyznaje się 13 pkt,

•

dostatecznej – przyznaje się 8 pkt,

•

dopuszczającej – przyznaje 2 pkt,
-

d)

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 2,

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 4,

j. obcego nowożytnego oceny:
•

celującej – przyznaje się 20 pkt,

•

bardzo dobrej – przyznaje się 18 pkt,

•

dobrej – przyznaje się 13 pkt,

•

dostatecznej – przyznaje się 8 pkt,

•

dopuszczającej – przyznaje 2 pkt.
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12.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego
przelicza się punkty, w sposób określony w pkt 11, oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego,
których dotyczy zwolnienie.

13.

Wybrane zajęcia edukacyjne, z których oceny na świadectwie przeliczane są na punkty:
a)

klasa humanistyczna
o społeczeństwie,

–

j.

polski,

j.

angielski,

historia,

wiedza

b)

ratownictwa medycznego/mundurowa – j. polski, j. angielski, biologia,
geografia.

14.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty
są przyjmowani
w pierwszej kolejności do klasy pierwszej.

15.

O przyjęciu kandydata do Liceum decyduje łączna liczba punktów zdobytych w toku
postępowania rekrutacyjnego.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:
1. Barbara Krzyżak – przewodniczący
2. Katarzyna Lupa – członek
3. Agnieszka Miłek – członek

Słomniki, 03.04.2017 r.
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