REGULAMIN REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. PRZEMYSŁAWA II
W ROGOŹNIE

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. z 2017, poz. 610).
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Rozdział 1.
Planowana ilość oddziałów i grup
§1. 1. Planowane jest utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej.
2.
W przypadku większej liczby kandydatów utworzonych zostanie więcej oddziałów
klasy pierwszej.
3.
Planowane jest, aby w każdym oddziale było co najmniej 32 uczniów.
4.
Ostateczna liczba oddziałów ustalona zostanie po określeniu liczby kandydatów.
5.
Kandydatom, którzy złożą podanie o realizację przedmiotów na poziomie
rozszerzonym, a nie zostanie ona zorganizowana ze względu na małą liczbę chętnych,
zaproponowana zostanie realizacja innego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.
§2. 1. Kandydat wskazuje w podaniu, które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu
trzy przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.
2.
Kandydat wybiera przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym z następujących
koszyków:
(1)
język polski lub matematyka,
(2)
biologia lub chemia lub fizyka lub geografia lub historia,
(3)
jak w (2) lub wiedza o społeczeństwie lub język angielski.
3.
Kandydat wskazuje w podaniu przedmioty, które wybiera w razie nie utworzenia
rozszerzeń wskazanych zgodnie z punktem 2, określając kolejnymi liczbami kolejność wyboru.
4.
Kandydat określa w podaniu wybór języka obcego:
(1)
Wiodącego – język angielski lub niemiecki,
(2)
Drugiego – język angielski lub niemiecki.

Rozdział 2
Zasady kwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej.
§3. 1. O przyjęciu do szkoły, do danej klasy lub grupy decyduje większa ilość punktów
policzona według zasady opisanych w punkcie 7.
2.
Minimalna liczba punktów potrzebnych do przyjęcia do Liceum, zostanie ustalona po
wstępnym oszacowaniu ilości kandydatów.
3.
Uczniowie będą kwalifikowani w kolejności od największej do najmniejszej ilości
punktów. Jeżeli kandydatów będzie więcej niż miejsc, które szkoła może zaoferować, to nie zostaną
przyjęci Ci kandydaci, którzy otrzymają najmniejsze ilości punktów.
4.
Niezależnie od zasad określonych w punkcie 7, w pierwszej kolejności przyjmowani są:
a) Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
b) Laureaci konkursów przedmiotowych w zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim.
5.
Jeżeli wybór języków przez kandydata nie pozwoli ze względów organizacyjnych
przydzielić go do wybranej grupy, to kandydat może zostać przydzielony do innej grupy językowej.
6.
Podział na grupy językowe ze względu na poziom umiejętności jest podziałem
wstępnym i zostanie zweryfikowany diagnozami na początku roku szkolnego, po których uczeń
może zostać przeniesiony do grupy zaawansowania odpowiadającej jego umiejętnościom.
7.
Wyniki na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o wynikach egzaminu
gimnazjalnego zostają przeliczone na punkty, zgodnie z rozporządzeniem MEN, w następujący
sposób:

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
język polski
język obcy
matematyka
biologia lub chemia lub fizyka lub
geografia lub historia – przedmiot
wskazany jako (2) realizowany
w zakresie rozszerzonym .
5. świadectwo z wyróżnieniem
Razem za oceny
1.
2.
3.
3.

max - 20 punktów
max - 20 punktów
max - 20 punktów
max - 20 punktów

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

20 pkt
16 pkt
12 pkt
8 pkt
2 pkt

5 punktów
max - 85 punków

Osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
2) 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:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
max
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
13 punktów
interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 5 pkt.,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,<
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 pkt,
b) krajowym – 3 pkt,
c) wojewódzkim – 2 pkt,
d) powiatowym – 1 pkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 13 punktów.
W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w
konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia
gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom
lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte
przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego
polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów
był inny podmiot działający z jego upoważnienia).
8*. Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w
formie wolontariatu.
Razem za osiągnięcia

2 punkty

max - 15 punktów

Wyniki na zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego
9. język polski
max 20 punktów
wynik x 0,2
10. historia i wiedza o społeczeństwie
max 20 punktów
wynik x 0,2
11. matematyka
max 20 punktów
wynik x 0,2
12. przedmioty przyrodnicze
max 20 punktów
wynik x 0,2
13. język obcy - poziom podstawowy
max 20 punktów
wynik x 0,2
Razem za egzamin gimnazjalny
max – 100 punktów
Ilość punktów za świadectwo i egzamin gimnazjalny –

max - 200 punktów

Rozdział 3
Przykładowe wpisy na świadectwie i ich punktacja
§4.
zawierać:

1. Wpis na świadectwie dotyczący osiągnięć w zawodach i konkursach powinien

a) zajęte miejsce,
b) poziom zawodów,
c) dyscyplinę,
d) rok.
2.
Przykładowe wpisy na świadectwie ukończenia gimnazjum i określenie liczby punktów
w procesie rekrutacji:
a) sportowe:
1) III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Obornickiego w Piłce Koszykowej (2015r.) - 1pkt,
2) I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Obornickiego w Piłce Nożnej Halowej (2015r.) – 1pkt,
3) III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Obornickiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych
(2016r.) - 1pkt,
b) artystyczne:
1) I miejsce w Powiatowym Koukursie Piosenki Obcojęzycznej (2016r.) - 1pkt,
c) wiedzy
1) I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym PANDA 2014 z języka angielskiego na
poziomie 1. - 3pkt,
2) III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego (2015r.) - 1pkt,
3) Laureat Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR 2016 – 4 pkt.
§5. 1. Wszelkiego rodzaju aktywność społeczna mająca miejsce w szkole i poza szkołą, aby
była brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym, musi być odnotowana na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
2.
Szkoła gimnazjalna rozstrzyga na jakiej podstawie wpisuje aktywność społeczną ucznia
na świadectwie ukończenia gimnazjum (np. zaświadczenia, kopie których dołącza się do arkusza
ocen, itp.).
3.
Przykładowe wpisy na świadectwie ukończenia gimnazjum dotyczące aktywności
społecznej i określenie liczby punktów w procesie rekrutacji:;
1) Wolontariusz w Schronisku dla Psów Azorek w Obornikach – 2 pkt,
2) Wolontariusz w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu – 2 pkt,
3) Wolontariusz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – 2 pkt,
4) Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 1pkt,
5) Wolontariusz w Zespole Parafialnym CARITAS przy parafii bł. Michała Kozala w Wągrowcu –
2 pkt.

Rozdział 4
Komisja rekrutacyjna
§6. 1. Dyrektor Liceum spośród nauczycieli powołuje komisję rekrutacyjną do
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Liceum w roku danym szkolnym
2016/2017.
2.
Komisja rekrutacyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków komisji.
3.
Komisja sporządza protokoły ze swoich posiedzeń.
4.
Harmonogram i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie
MEN.

