Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie
na rok szkolny 2018/2019

I

Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez
dyrektora szkoły.

II

Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych określają:
1)

ZARZĄDZENIE NR 110.1.35.2017 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych

2)

III

rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

3)

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym
przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

4)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586); rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

5)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610),

6)

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

Podstawę zakwalifikowania kandydatów do nauki w Liceum stanowi świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik
egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

IV

Punktacja:
1)

Egzamin gimnazjalny:
Wynik przedstawiony w procentach z:
a)

j. polskiego

b)

historii i wiedzy o społeczeństwie

c)

matematyki

d)

przedmiotów przyrodniczych

e)

j. obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2.

ŁĄCZNIE:- max 100 pkt

2)

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum:
- ocena z języka polskiego
- ocena z obowiązkowego języka obcego
- ocena z matematyki
- ocena z przedmiotu wskazanego przez Komisję Rekrutacyjno-kwalifikacyjną w zależności od kierunku:

1

a) dla kierunku ogólnego

historia

b) dla kierunku humanistyczno- językowego

historia

c ) dla kierunku prawno -ekonomicznego

geografia

d) dla kierunku biologiczno-chemicznego

biologia

e) dla kierunku politechnicznego

fizyka

Za oceny wyrażone w stopniu :
a)

celującym – przyznaje się po 18 punktów

b)

bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów

c)

dobrym - przyznaje się po 14 punktów

d)

dostatecznym – przyznaje się po 08 punktów

e)

dopuszczającym - przyznaje się po 02 punkty

3)

Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

4)

Udział w konkursach – max 18 pkt

5)

Osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza
w formie wolontariatu – 3 pkt

Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej

V

przyjmowani są:
a) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
b) laureat lub finalista olimpiad do gimnazjów
c) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
VI
1) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są 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.

3)

Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

VII Warunki przyjęcia:
1)

Do Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli wcześniej gimnazjum, a nie przekroczyli 21 roku
życia, biorąc pod uwagę pełne lata kalendarzowe. Nauka w Liceum powyżej 21 roku życia wymaga
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
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2)

Kandydaci do Liceum składają podania o przyjęcie do szkoły od 14 maja 2018 do 30 maja 2018 do godz.
1500,

a uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach

egzaminu gimnazjalnego może dokonać do 25 czerwca 2018r.
3)

Szkolna komisja rekrutacyjna, do 11 lipca 2018 r., podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą
do przyjęcia.

4)

Szkolna komisja rekrutacyjna, do 20 lipca 2018 r., podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia;
ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.

5)

Do podania o przyjęcie (według wzoru obowiązującego w liceum) kandydaci dołączają:
-

życiorys

-

2 fotografie (na odwrocie podpisane – nazwisko, imię, adres zamieszkania, data urodzenia),

-

kserokopię skróconego aktu urodzenia

-

świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
dostarczone w ciągu trzech dni od daty ukończenia nauki

-

kartę zdrowia ucznia

-

kserokopia skróconego aktu urodzenia,

-

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada)

-

oświadczenia o:
a) uczestniczeniu w lekcjach religii/etyki (druk zał. 1 do podania)
b) rezygnacji z zajęć z wychowania do życia w rodzinie (druk zał. 2 do podania)
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk zał. 3 do podania).

6)

Kandydatów do klas liceum kwalifikuje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, zwana dalej komisją.

7)

Komisję powołuje corocznie dyrektor szkoły w terminie określonym odrębnymi przepisami.

8)

Komisja realizuje zadania związane z rekrutacją i przyjmowaniem kandydatów, a w szczególności:
a)

kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły w trybie i na zasadach określonych

w niniejszej kodyfikacji,
b)

kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani udziela informacji i porad o możliwościach wyboru innej
szkoły.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:

Przew- M. Pietraszak
z-ca-

K. Przytulska
R. Pertek
D. Walicka
J. Filoda
R. Siuzdak
S. Krueger
G. Krueger
A. Adamczyk
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Załączniki:
1. Podanie do liceum
2. Załączniki do podania 1,2,3
3. Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
4. Terminy postępowania rekrutacyjnego
5. Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu pozliczania na punkty
6. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
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