Regulamin rekrutacji
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2018/2019
I. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) Ustawa z
dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.
60 za zm.)
- Zarządzenie Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w woj.
podlaskim do: publicznych szkól podstawowych dla dorosłych, klas l publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klasy 1 publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I
publicznych szkól policealnych.
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. 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.
II. Postanowienia ogólne
1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, mogą ubiegać się absolwenci
gimnazjum.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych, dyrektor
szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
3. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem
kryteriów przyjęć ustalonych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
b) ustalenie na podstawie wyników rekrutacji i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do
szkoły,
c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego.
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
a) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w
świadectwie ukończenia gimnazjum,
b) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte w
zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.
IV. Wymagane dokumenty.
1. Liceum Ogólnokształcące:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły,
b) 2 fotografie,
c) świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,
orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej,
V.

Postanowienia końcowe.

1.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej. Komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna wskazuje imiennie kandydata przyjętego do
szkoły.

2.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na
trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
a)
wielodzietność rodziny kandydata,
b)
niepełnosprawność kandydata,
c)
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d)
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e)
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f)
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g)
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
VI. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół.

1. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

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

07.05 - 22.06.2018 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy
mundurowej i sportowej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o
świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 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 ponadgimnazjalnej)
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

do godz. 15:00
28.05.2018 r.
o godz. 10:00
30.05.2018 r.
o godz. 12:00
25.06.2018 r.
do godz. 15:00
do 26.06.2018r.

11.07.2018 r.
o godz. 10:00
do 12.07.2018 r.
godz. 15:00

13.07.2018 r.
o godz. 12:00
13.07.2018 r.
do godz. 14:30

§1
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017r. 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.
Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech
wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

§2
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)

1. Wynik przedstawiony w procentach z egzaminu gimnazjalnego z:
języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2
Punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
ocena celująca - 18 pkt.
ocena bardzo dobra - 17 pkt.
ocena dobra - 14 pkt.
ocena dostateczna - 8 pkt.
ocena dopuszczająca - 2 pkt.
Inne osiągnięcia ucznia:

§3

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
2. Konkursy wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)
b)
c)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
tytuł laureata konkursu tematycznego - 7 pkt.
tytuł finalisty konkursu tematycznego - 5 pkt.
Konkursy wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
finalista konkursu przedmiotowego - dwa lub więcej tytułów - 10 pkt.
laureat konkursu tematycznego - dwa lub więcej tytułów - 7 pkt.
finalista konkursu tematycznego - dwa lub więcej tytułów - 5 pkt.
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt.
tytuł laureata konkursu tematycznego - 5 pkt.
tytuł finalisty konkursu tematycznego - 3 pkt.

4.
Konkursy wiedzy, artystyczne i sportowe inne niż wymienione w ust. 2-3 organizowane
przez kuratora oświaty na szczeblu:
a)
międzynarodowym - 4 pkt.
b)
krajowym - 3 pkt.
c)
wojewódzkim - 2 pkt.
d)
powiatowym - 1 pk.

§4
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w konkursach wiedzy,
artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych konkursach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 pkt.
§5
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
przyznaje się - 3 pkt.
§6
Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana w
postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przepisami § 2 i § 3.
§7
1.
Przepisów § 2 ust. 1, 2 nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych
przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
2.
W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów, o których mowa w ust. 1 brane są pod
uwagę przepisy o których mowa w § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej 24.04.2018r.

