REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLASY PIERWSZEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ SRK AK W CHORZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Na podstawie:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. 2017 poz. 60).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985
i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60).
4. Rozporządzenie MEN 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 z dnia 14 marca 2017.
5. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół
policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019 z
dnia 31 stycznia 2018r.
§ 1.
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego Dyrektor
ZS powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
2. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2018/2019 otwarte zostaną trzy klasy pierwsze do
liceum ogólnokształcącego, po 28 osób w klasie POLITECHNICZNEJ, MEDIALNOSPOŁECZNEJ oraz MEDYCZYCZNO-PRZYRODNICZEJ. W przypadku dużej ilości
chętnych uczniów o tej samej punktacji Dyrektor ZS zastrzega sobie prawo zwiększenia
uczniów w klasie.
3. Zajęcia edukacyjne punktowane w poszczególnych klasach:
 Klasa politechniczna: język polski, matematyka, fizyka, geografia.
 Klasa medialno-społeczna: język polski, matematyka, historia, język angielski/obcy
 Klasa medyczno-przyrodnicza: język polski, matematyka, biologia, chemia.
4. Szkoła jest objęta rekrutacją elektroniczną.

§ 2.
1. Kandydaci do liceum ogólnokształcącego postępują zgodnie z wytycznymi systemu
rekrutacji elektronicznej, wprowadzając podania przez internet i składają kartę informacyjną
z naklejonym/nadrukowanym zdjęciem w sekretariacie szkoły.
2. Kandydaci składają wnioski wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie
oświaty, do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w terminie od 18 maja 2018r. do 18
czerwca 2018r. do godz. 12.00.
W postępowaniu uzupełniającym od 13 do 17 lipca 2018r.
§ 3.
1. W terminie od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. godz. 15.00 kandydaci do liceum
ogólnokształcącego dostarczają potwierdzone kopie lub oryginał świadectwa ukończenia
gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci
dostarczają ww. dokumenty do szkoły pierwszego wyboru.
§ 4.
1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i za szczególne osiągnięcia
ucznia przedstawiają tabele zamieszczone poniżej.
Wyszczególnienie
język polski

Punktacja szczegółowa

dopuszczający - 2 punktów
dostateczny
- 8 punktów
dobry
- 14 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący
- 18 punktów
matematyka
dopuszczający - 2 punktów
dostateczny
- 8 punktów
dobry
- 14 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący
- 18 punktów
pierwszy przedmiot
dopuszczający - 2 punktów
dodatkowy
dostateczny
- 8 punktów
dobry
- 14 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący
- 18 punktów
drugi przedmiot dodatkowy
dopuszczający - 2 punktów
dostateczny
- 8 punktów
dobry
- 14 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący
- 18 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia:
a. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie

Punktacja
maksymalna
18 punktów

18 punktów

18 punktów

18 punktów

7 punktów
Zależna
od
liczby osiągnięć
wymienionych

zawartych porozumień:
o tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
o tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
punktów,
o tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
punktów;
b. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim:
o tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
o tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
o tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
c. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
o dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10
punktów,
o dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 punktów,
o dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 punktów,
o tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
o tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
punktów,
o tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3
punkty;
d. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o
zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
o dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 10 punktów,
o dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– 7 punktów,
o dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– 5 punktów,
o tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
o tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 3 punkty,
o tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 2 punkty;
Pod uwagę brane będą tylko osiągnięcia wpisane na świadectwie.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione

na
świadectwie
Maksymalnie
18 punktów

w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 międzynarodowym – 4 punkty,
 krajowym – 3 punkty,
 wojewódzkim – 2 punkty,
 powiatowym – 1 punkt.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18
punktów.
Pod uwagę brane będą tylko osiągnięcia wpisane na świadectwie. W
przypadku kilku wpisanych osiągnięć przyjmuje się zasadę punktowania
najwyższego osiągnięcia.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 3 punkty
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego (zgodnie z art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy) 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 – 20 punktów,
 bardzo dobrym – 16 punktów,
 dobrym – 12 punktów,
 dostatecznym – 8 punktów,
 dopuszczającym – 2 punkty;
b. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym – 20 punktów,
 bardzo dobrym – 16 punktów,
 dobrym – 12 punktów,
 dostatecznym – 8 punktów,
 dopuszczającym – 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 – 20 punktów,
 bardzo dobrym – 16 punktów,
 dobrym – 12 punktów,
 dostatecznym – 8 punktów,
 dopuszczającym – 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 – 20 punktów,

bardzo dobrym – 16 punktów,
dobrym – 12 punktów,
dostatecznym – 8 punktów,
dopuszczającym – 2 punkty.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego
zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części
egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty 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.





Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego odbywa się
według następujących zasad:
szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100 punktów

mnoży się przez 0,2;
*Uwaga
1. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym.
2. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas
trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących
szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły
artystycznej poświadczenia.
§ 5.
1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
organizowanych lub wskazanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu
są przyjmowani do Liceum są przyjmowani w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów
podanych w regulaminie.
2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania, przyjmowani są do Liceum w pierwszej kolejności, niezależnie
od kryteriów podanych w regulaminie.
3. 6 lipca 2018r. zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do liceum.
Kandydaci przyjmowani będą wg kolejności wynikającej z ilości osiągniętych punktów
obliczonych wg wytycznych w §4. Najniższa liczba punków zapewniająca przyjęcie do liceum
to 80 pkt. W przypadku takiej samej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają:
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
d) kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą równorzędną Polskiemu publicznemu
gimnazjum przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa
(zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w
Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału
w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej,
e) kandydaci, którzy uzyskali większą ilość punktów z egzaminu,
f) uczniowie z katolickich rodzin praktykujących.
W terminie 6 - 12 lipca 2018r. kandydat potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły.
4. Jeżeli kandydat przyjęty do liceum złożył potwierdzone kopie świadectwa i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, to w terminie powyższym zobowiązany
jest dostarczyć oryginały w/w dokumentów. Ponadto kandydaci dostarczają:
a) 2 zdjęcia legitymacyjne,
b) kartę zdrowia,
c) inne niezbędne dokumenty.
5. 13 lipca 2018r. zostanie ogłoszona lista uczniów ostatecznie przyjętych do liceum, w tym
dniu zostanie również podana informacja o ewentualnych wolnych miejscach. W
postępowaniu uzupełniającym do 14 sierpnia 2018r.
6. W terminie do 17 lipca 2018r. składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych
szkół oryginałów dokumentów, do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Pozyskiwanie
informacji o wolnych miejscach w informatorach internetowych elektronicznych systemów
rekrutacyjnych.
§ 6.
1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, po uzgodnieniu z Dyrektorem ZS, może
przyjąć kandydata z pominięciem w/w procedury, w szczególnych przypadkach, gdy:
a) kandydat nie spełnia kryteriów przyjęcia w wyniku długotrwałej choroby lub innych
ważnych przypadków losowych, a jego postawa, charakter, zainteresowania przemawiają za
przyjęciem go w poczet uczniów;
b) kandydat nie spełnia kryteriów przyjęcia, lecz wykazuje odpowiednią postawę, a przyjęcie
go w poczet uczniów ZS może stanowić dla niego szansę rozwoju i jest uzasadnione moralnie
i etycznie np. z uwagi na trudną sytuację rodzinną;
c) kandydat posiada rodzeństwo obecnie lub w przeszłości uczęszczające do ZS.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna może również wystąpić o opinię w sprawie przyjęcia ucznia
do Organu Prowadzącego, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej lub instytucji społecznych.
Ogólna ilość tak przyjętych kandydatów nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich
przyjętych.
3. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną
polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na
podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa
szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni
kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

§ 7.
1. Kandydatowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od
decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora ZS.
§ 8.
1. Uczeń może zostać przyjęty do liceum ogólnokształcącego w trakcie trwania roku szkolnego
(zmiana szkoły), po spełnieniu następujących warunków:
a) dostarczenia dokumentów wymaganych od kandydatów w trakcie rekrutacji
standardowej;
b) dostarczenia świadectwa lub wykazu ocen z ostatniego etapu edukacji;
c) dostarczenia opinii wychowawcy ze szkoły, do której uczeń uczęszcza;
d) przedstawienia na piśmie powodu zmiany szkoły;
e) odbycia rozmowy z Dyrektorem ZS lub jego zastępcą.
2. W szczególnych przypadkach Dyrektor ZS może wymagać napisania przez ucznia
(kandydata) sprawdzianu z uzgodnionego z nauczycielami zakresu materiału.
3. Po analizie dostarczonej dokumentacji, wyników rozmowy (i ewentualnie wyników
sprawdzianu) Dyrektor ZS podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata (ucznia).
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Warunkiem przyjęcia do klasy siódmej jest akceptacja przez kandydata i jego
rodziców (prawnych opiekunów) katolickiego charakteru szkoły, statutu
i wewnątrzszkolnych przepisów oraz regulaminów.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2018r.

