REGULAMIN
rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
w Zespole Szkół
im. Noblistów Polskich w Myśliborzu
na rok szkolny 2018/2019
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych został opracowany zgodnie z :
1) Ustawą o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
ze zmianami).
2) Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
3) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).
4) Zarządzeniem Nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.
1. Dyrektor szkoły powołuje szkolny punkt informacyjny do spraw rekrutacji i podaje
do publicznej wiadomości informacje dotyczące kryteriów przyjęć do szkoły.
2. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.
3. Warunkiem przyjęcia do klas pierwszych jest ukończenie gimnazjum.
4. Od 9 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. do godz. 1500 kandydaci do szkół
ponadgimnazjalnych składają podania do nie więcej niż trzech szkół.
5. Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 1500 kandydaci składają pozostałe
wymagane dokumenty:
a) trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).
b) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat
ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność
z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz imienną pieczątkę dyrektora
lub upoważnionej przez niego osoby;
Do podania można dołączyć:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) zaświadczenie komisji konkursowej (zdobycie tytułu finalisty, laureata konkursów
przedmiotowych) stopnia o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.
6.
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie:
a) Przeliczanych na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wyrażonych w skali
procentowej dla zadań z zakresu:
 języka polskiego;
 historii i wiedzy o społeczeństwie;
 matematyki;
 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii);
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

b) Przeliczanych na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.
c) Punktów za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną.
d) Punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Maksymalna
liczba
punktów

Egzamin gimnazjalny
wynik na
przez 0,2
wynik na
przez 0,2
wynik na
przez 0,2
wynik na
przez 0,2

język polski
historia i wiedza
o społeczeństwie
matematyka
biologia, chemia,
fizyka i geografia
język obcy na
poziomie
podstawowym

świadectwie w % pomnożony
świadectwie w % pomnożony
świadectwie w % pomnożony
świadectwie w % pomnożony

wynik na świadectwie w % pomnożony
przez 0,2
Razem

20
20
20
20
20

100

Świadectwo gimnazjalne
1.

Oceny na świadectwie:

Klasy LO
medyczno - inżynierska
europejsko-językowa
społeczno-prawna
humanistyczna
artystyczna

celujący – 20 p.
bardzo dobry – 16 p.
dobry – 12 p.
dostateczny – 8 p.
dopuszczający – 2 p.
Wykaz przedmiotów
język polski, matematyka,
biologia, (fizyka lub chemia) (*)
język polski, język obcy (*),
geografia, wos
język polski, wos, historia,
geografia
język polski, wos, historia lub
geografia
język polski, język obcy (*),
historia, zajęcia artystyczne

80
80
80
80
80

Klasa Technikum



Technik logistyk
Technik spedytor

język polski, język obcy (*),
geografia, matematyka

80

(*) wybierany jest ten język obcy lub przedmiot, z którego jest wyższa ocena.

2. Świadectwo z wyróżnieniem

5

3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie**

13

4. Aktywność społeczna na rzecz środowiska szkolnego,
w formie wolontariatu

2

Maksymalna liczba punktów w procesie rekrutacji

200

**Punktacja za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
( można uzyskać maksymalnie 13 punktów)
Uzyskanie tytułów w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu:
zasięg / nazwa / organizator
tytuł
punktacja
finalista konkursu przedmiotowego
10
1) ponadwojewódzkim,
laureat konkursu tematycznego lub
organizowanym przez
7
interdyscyplinarnego
kuratorów oświaty (na
finalista konkursu tematycznego lub
5
podstawie porozumień)
interdyscyplinarnego
finalista konkursu z
przedmiotu/przedmiotów artystycznych
10
objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
2) międzynarodowym lub
laureat turnieju z
ogólnopolskim albo
przedmiotu/przedmiotów artystycznych
4
turniejem ogólnopolskim nieobjętych ramowym planem
(artystycznym)
nauczania szkoły artystycznej
finalista turnieju z
przedmiotu/przedmiotów artystycznych
3
nieobjętych planem nauczania szkoły
artystycznej
uzyskanie dwu lub więcej tytułów
10
finalisty konkursu przedmiotowego
uzyskanie dwu lub więcej tytułów
laureata konkursu tematycznego lub
7
3) wojewódzkim
interdyscyplinarnego
organizowanym przez
uzyskanie dwu lub więcej tytułów
kuratora oświaty
finalisty konkursu tematycznego lub
5
interdyscyplinarnego
finalista konkursu przedmiotowego
7
laureat konkursu tematycznego lub
5

4)

5)

ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim albo
turniejem
(artystycznym)

inne zawody wiedzy,
artystyczne lub sportowe
organizowane przez KO
lub inne podmioty
działające na terenie
szkoły – wysokie
miejsce na szczeblu

interdyscyplinarnego
finalista konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
uzyskanie dwu lub więcej tytułów
finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
uzyskanie dwu lub więcej tytułów
laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
uzyskanie dwu lub więcej tytułów
finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
finalista konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
laureat turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
finalista turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
międzynarodowym
krajowym
wojewódzkim
powiatowym

3

10

7

5

7

3

2

4
3
2
1

7. Laureaci konkursów przedmiotowych przeprowadzanych przez kuratorów są
przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności! (Art.20d. p.1 Ustawy o Systemie
Oświaty)
8. Kryteria rekrutacyjne dotyczące osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia
do egzaminu gimnazjalnego lub zwolnionych z danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dn. 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań
komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).
9. Zamiar uczęszczania na zajęcia z religii lub etyki i wychowania do życia w rodzinie
deklarują rodzice ucznia na podaniu o przyjęcie do szkoły.
10. Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci
o ukierunkowanych
i udokumentowanych
zdolnościach,
którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie
ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia kandydata.
11. O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum decydować będzie łączna
suma punktów.
12. O przydziale do grup językowych decydować będzie ocena z języka obcego na
świadectwie ukończenia gimnazjum i wynik z egzaminu gimnazjalnego.
13. Do 28 czerwca 2018 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
14. Dnia 6 lipca 2018 r., do godz.12:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
15. Do 10 lipca 2018 r., do godz.15:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej.
16. Dnia 11 lipca 2018 r. do godz. 1200 podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
17. Dnia 12 lipca 2018 r., do godz.15:00 poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
18. Postępowanie uzupełniające:
- od 12 lipca 2018 r. od godz.1200 do 16 lipca 2018 r. do godz.1500 składanie
wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
- do 3 sierpnia 2018 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających
spełnianie 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
o systemie oświaty.
- Dnia 7 sierpnia 2018 r. do godz.1200 podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
- Do 9 sierpnia 2018 r. do godz.1200 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
- do 10 sierpnia 2018 r. do godz.1200 podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

- dnia 10 sierpnia 2018r., do godz.15:00 poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
19. Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne na każdym etapie sporządzają
i podpisują protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

