WARUNKI, KRYTERIA I HARMONOGRAM
REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W ZWOLENIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (jednolity tekst: Nr.256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami).;
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U z 2017 r. poz.
586);
3) Rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad z dnia 29 stycznia 2002 r. (Dz. U z 2002r. Nr 13, poz. 125);
4) Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie
rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla
dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018;
5) Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.

ZASADY REKRUTACJI
1. Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki,
fizyki (zamiast fizyki uczeń może wybrać geografię),
informatyki (zamiast informatyki uczeń może wybrać język angielski).
POLITECHNICZNO - EKONOMICZNA
Punktowane oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów:
język polski, matematyka, fizyka/geografia, informatyka/język angielski.
2. Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i matematyki :
MEDYCZNO - PRZYRODNICZA
Punktowane oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów:
język polski, matematyka, biologia, chemia.
3. Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka angielskiego
i wiedzy o społeczeństwie (zamiast wos-u uczeń może wybrać geografię):
HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA
Punktowane oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów:
język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie/geografia)
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KRYTERIA REKRUTACJI:
A . PRZELICZENIE NA PUNKTY WYNIKÓW OKREŚLONYCH NA ŚWIADECTWIE
UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
I. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w zasadach rekrutacji:
celujący
– 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry
– 14 pkt.
dostateczny
– 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
II. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum, za :
1) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 32 a 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 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty;
5) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
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f)

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
6) 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 punkty,
b) krajowym - 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.
7) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2-6, wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągniecia wynosi – 18 punktów.
8) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym n rzecz środowiska szkolnego
w szczególności wolontariatu – 3 punkty,
W sumie za oceny oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum kandydat może otrzymać - maksymalnie 100 punktów.
B. PRZELICZANIE NA PUNKTY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
1. Za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
kandydat może otrzymać – maksymalnie 100 punktów.
2. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
* języka polskiego,
* historii i wiedzy o społeczeństwie,
* matematyki,
* przedmiotów przyrodniczych : geografii, biologii, chemii, fizyki,
* języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2
C. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ABSOLWENTA ZWOLNIONEGO Z EGZAMINU
GIMNAZJALNEGO
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do 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 uzyskane z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - 20 punktów
b) bardzo dobrym – 18 punktów,
c) dobrym – 13 punktów,
d) dostatecznym – 8 punktów,
e) dopuszczającym – 2 punkty
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - 20 punktów
b) bardzo dobrym – 18 punktów,
c) dobrym – 13 punktów,
d) dostatecznym – 8 punktów,
e) dopuszczającym – 2 punkty
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2;
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3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - 20 punktów
b) bardzo dobrym – 18 punktów,
c) dobrym – 13 punktów,
d) dostatecznym – 8 punktów,
e) dopuszczającym – 2 punkty
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 4;
4) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - 20 punktów
b) bardzo dobrym – 18 punktów,
c) dobrym – 13 punktów,
d) dostatecznym – 8 punktów,
e) dopuszczającym – 2 punkty

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać kandydat w trakcie rekrutacji
za wyniki z egzaminu gimnazjalnego wynosi – 100 punktów.
Łączny, maksymalny wynik – 200 punktów.
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ZASADY OGÓLNE
1. O przyjęciu do klasy I decyduje liczba uzyskanych w procesie rekrutacji punktów.
2. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
3. Laureaci konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu,
przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiąganych wyników uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Od kandydata oczekujemy co najmniej poprawnej oceny z zachowania.
5. Niezłożenie w terminie określonym w Zarządzeniu Nr 20 Mazowieckiego Kuratora
Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. dokumentów określonych w zasadach rekrutacji
spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania
rekrutacyjnego
lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w postępowaniu rekrutacyjno kwalifikacyjnym.
6. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów zgodnie z terminarzem jest
podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do Liceum.
7. Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi od 20 do 35. W przypadku większej
liczby uczniów z identyczna liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji można
zwiększyć liczebność oddziału do 38.
8. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w poszczególnych oddziałach
(profilach), pierwszeństwo w kwalifikowaniu do wybranego oddziału mają uczniowie,
którzy w procesie rekrutacji uzyskali większą liczbę punktów.
9. W przypadku braku miejsc w danym oddziale (profilu) uczeń może wybrać inny, o ile są
w nim wolne miejsca.
10. Dopuszcza się, na wniosek rodziców/uczniów przyjętych do szkoły, zmianę trzeciego
przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym, jeśli niemożliwe jest
zakwalifikowanie uczniów do wybranego profilu.
11. W przypadku braku wystarczającej liczby kandydatów do otwarcia jednego
z proponowanych oddziałów, kandydatom zostanie zaproponowany oddział z innymi
przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym .
12. We wszystkich klasach pierwszych językiem obcym jest język angielski, natomiast drugim
wybierają uczniowie spośród języka niemieckiego i rosyjskiego, przy czym tworzy się
grupę językową, jeśli zadeklaruje wybór danego języka, co najmniej 20 uczniów danej
klasy. W innym przypadku proponuje się zmianę języka na inny.
13. W przypadku rezygnacji kandydata z listy przyjętych do Liceum, pierwszeństwo przyjęcia
na jego miejsce mają kolejni kandydaci oczekujący na przyjęcie (decyduje liczba
punktów uzyskanych w procesie rekrutacji).
14. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat moż e wystąpić
do SKR z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do szkoły.
15. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem.
Uzasadnienie zawiera:
1) przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która
uprawniała do przyjęcia;
2) liczbę punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym.
16. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic lub pełnoletni kandydat może
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia SKR.
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17. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia SKR w terminie 7 dni
od otrzymania odwołania.
18. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły.
19. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowani a
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
20. O przyjęciu ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie
odrębnych przepisów.
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DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW
1. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły zawierający:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je
posiadają;
5) wskazanie kolejności wybranych oddziałów (klas) w szkole;
6) Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata
do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy
szkół ponadgimnazjalnych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych
7) informację o preferencjach dotyczących wyboru drugiego języka obcego;
8) wyrażenie przez rodziców kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby szkoły związane z procedurą rekrutacji, a w przypadku przyjęcia
do Liceum odnoszących się również do ogłaszania wyników na stronach
internetowych szkoły,
9) Świadectwo ukończenia gimnazjum (w postępowaniu rekrutacyjnym, poświadczona
przez dyrektora gimnazjum, kopia świadectwa).
10) Zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w postępowaniu
rekrutacyjnym poświadczona przez Dyrektora gimnazjum kopia zaświadczenia OKE).
11) Dwie aktualne fotografie o wymiarach 33x42 mm (dane na odwrocie: imię, nazwisko,
data urodzenia i adres zamieszkania) - po zakwalifikowaniu, przy składaniu
oryginałów.
12) W przypadku braku informacji na świadectwie o osiągnięciach kandydata,
dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach
wiedzy, sportowych lub artystycznych (zgodnie z kryteriami punktacji osiągnięć
zapisanymi w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty).
13) Oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w naszym liceum
(po zakwalifikowaniu, przy składaniu oryginałów świadectwa i zaświadczenia).
2. Wzór wniosku, stanowiący załącznik do „Warunków, kryteriów, harmonogramu
rekrutacji…”, można otrzymać w sekretariacie Szkoły lub wydrukować ze strony
internetowej: www.liceum-zwolen.pl.
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