Regulamin rekrutacji dla kandydatów
do oddziałów klasy pierwszej w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. A.
Mickiewicza w Żołyni
na rok szkolny 2017/2018

§1
Podstawa prawna:
1. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
2. Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r. nr
8/2017 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania
dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły
ponadpodstawowej, o której mowa w rt. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo
oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok
szkolny 2017/2018 w województwie podkarpackim.
§2
Dokumenty wymagane od kandydata do szkoły:
1. Podanie na formularzu dostępnym w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej
szkoły www.zszolynia.pl
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia, poświadczone przez
dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
3. Dwie podpisane na odwrocie fotografie (imię i nazwisko, data urodzenia).
4. Karta zdrowia.
5. Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez kuratora oświaty dołączają do
podania o przyjęcie do szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty lub
dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu co najmniej
powiatowym.
6. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do
podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§3
1.

Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.

2. Do szkoły będą przyjmowani kandydaci, według rankingu punktowego, który jest sumą
punktów uzyskanych z następujących składowych.

I) wynik egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów;
II) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 80 punktów;
III) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 20 punktów.
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty
rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku wyników
procentowych z egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym. W praktyce oznacza to, że za wyniki każdej części egzaminu można uzyskać
maksymalnie 20 punktów.
4. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:
celujący

20 punktów

bardzo dobry

16 punktów

dobry

12 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

5. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum przedstawia poniższa
tabela:

Klasa
A
B

Przedmioty punktowane
w procesie rekrutacyjnym
j. polski, j. angielski, matematyka, geografia
j. polski, j. angielski, matematyka, geografia

6. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub jego wybranej części przelicza
się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum według poniższych zasad:
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu
gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii,
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym - przyznaje się
po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12
punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2
punkty;
b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje
się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po

12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2
punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 2;
c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje
się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po
12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2
punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 4;
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się 8
punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 6 punktów, dobrym - przyznaje się 4 punkty,
dostatecznym - przyznaje się 2 punkty, dopuszczającym - przyznaje się 0,5 punktu.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 7, pkt.1, 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.
7.
1. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 3 pkt. 2. III można otrzymać:
za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów
za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:
10
punktów
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 7 punktów
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 5 punktów
10
finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich
punktów
laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych
7 punktów
wojewódzkich
finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych
5 punktów
wojewódzkich
finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego
7 punktów
laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego
5 punktów
finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego
3 punkty
finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego

2. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum można
otrzymać:
a) sportowe lub artystyczne:

na szczeblu powiatowym
na szczeblu wojewódzkim
na szczeblu ogólnopolskim
na szczeblu międzynarodowym

1 punkt
2 punkty
3 punkty
4 punkty

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty
3. Jeżeli 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.
4. W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych
w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
§4
1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, które
kandydat składa, najpóźniej w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.
Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do
szkoły.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę
umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
3. Podstawa przyjęcia do konkretnej grupy językowej przy nauczaniu języka
wiodącego/języka angielskiego będzie wynik testu kwalifikacyjnego, do którego zobowiązani
są przystąpić we wrześniu wszyscy uczniowie klas pierwszych, określający poziom
zaawansowania
znajomości
danego
języka.
4. W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać
decyzją Dyrektora i uczących przeniesiony do grupy językowej o innym poziomie
zaawansowania.
§5
Harmonogram rekrutacji:
L.p.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnajalnej lub ponadpodstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
08.05 -09.06.2017

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
1 – 4.08.2017

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły 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 ustawy1
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły 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
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.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole.

08.05 -27.06.2017

1 – 22.08.2017

23 – 27.06.2017
do godz. 1500

30.06.2017
do godz. 1000

23.08.2017

30.06.2017 –
05.07.2017

23 – 25.08.2017

07.07.2017
do godz. 1000

28.08.2017

07.07.2017

28.08.2017

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.
Dyrektor szkoły
Stanisław Panek

