Regulamin rekrutacji
na rok szkolny 2019/2020
Liceum 4-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej
1.

Szkoła prowadzi coroczną rekrutację uczniów do klas pierwszych. Absolwentom szkoły podstawowej proponujemy naukę
w następujących klasach:

Klasa
Przedmioty
punktowane
przy rekrutacji

Przedmioty
realizowane
na poziomie
rozszerzonym
w cyklu
kształcenia

IA
INFORMATYCZNA
język polski
matematyka
fizyka
informatyka

IB
EKONOMICZNA
język polski
matematyka
geografia
język angielski

IC
PRAWNICZA
język polski
matematyka
historia
język angielski

ID
MEDYCZNA
język polski
matematyka
biologia
chemia

matematyka
fizyka
informatyka

matematyka
geografia
język angielski

język polski
historia
języka angielski

biologia
chemia

3. Kandydaci są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
1) Wniosek o przyjęcie do szkoły (druk dostępny w sekretariacie Liceum oraz na stronie internetowej szkoły:
www.lo.trzcianka.com.pl w zakładce REKRUTACJA).
2) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
3) Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
4) Kartę zdrowia ucznia (uczniowie spoza Trzcianki)
5) Dwie fotografie
4. Kandydat przyjęty do szkoły na skutek wstępnej kwalifikacji jest zobowiązany dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do sekretariatu Liceum Ogólnokształcącego
w Trzciance, jako poświadczenie woli podjęcia nauki.
5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor liceum powołuje szkolną komisję rekrutacyjną.
6. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum decyduje liczba punktów, zasady punktowania:
(w procedurze rekrutacyjnej uwzględnia się zasady wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego[...] Dz. U. z 2017r. poz. 610 oraz na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017r. poz. 59)

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

1)

liczbowo określona ocena z języka polskiego

2)

liczbowo określona ocena z matematyki

3)

liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego
wskazanego przez dyrektora szkoły jako brany pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Punktacja
celujący – 18
bardzo dobry -17
dobry – 14
dostateczny – 8
dopuszczający - 2

Łącznie
max 72 punkty

Lp.

4)

liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego
wskazanego przez dyrektora szkoły jako brany pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

5)

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

6)

7 pkt.

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

max
18
pkt.

8)

a) język polski x 0,35 (max 100%=35 pkt)
b) matematyka x 0,35 (max 100%=35 pkt)
c) język obcy x 0,30 (max 100%= 30pkt)

9)

3 pkt.

max 100 punktów

7)

5.Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w pkt.6) (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.
aktywność społeczna kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska
e)
szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu
f) powiatowym – 1 pkt.
egzamin ósmoklasisty - wyniki przedstawione
w procentach

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty stosuje się odpowiednie
przepisy zawarte w/w Rozporządzeniu MEN

7. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności przyjmowany jest do wybranej szkoły ponadpodstawowej:
a) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
b) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

8. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:
(wg załącznika nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 110.1.4.2019 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja 2019 r.
do 31 maja 2019 r.
do godz. 15.00

2.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności
wybranych szkół

od 14 czerwca 2019 r.
do 19 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach
ósmoklasisty

od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów
poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego
komisji
rekrutacyjnej
czynności
związanej
z ustaleniem tych okoliczności

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 28 czerwca 2019 r.

16 lipca 2019 r.
godz. 10.00
od 16 lipca 2019 r.
do 24 lipca 2019 r.
do godz. 13.00

25 lipca 2019 r.
godz. 13.00

Liceum przeprowadza rekrutację uzupełniającą wyłącznie w przypadku wolnych miejsc według zasad i terminów
określonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia
2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (…)

9. Warunki rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance wraz z wzorami
dokumentów będą dostępne na stronie internetowej Liceum: www.lo.trzcianka.com.pl
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