Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017
§1
Informacje ogólne

1

Rekrutację przeprowadza się w oparciu o Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum,
szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017. Podstawa
prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na
punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego (Dz. Z 2015r. poz. 1942)

2

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka
Sienkiewicza w Nowej Rudzie Nr 2/2016 z dnia 19.02.2016 r. i protokołem Rady
Pedagogicznej Nr 9/2015/2016 z dnia 22.02.2016 r. warunkiem ubiegania się o
przyjęcie do klasy pierwszej jest uzyskanie łącznego wyniku w postępowaniu
rekrutacyjno – kwalifikacyjnym nie mniejszego niŜ 80 punktów rekrutacyjnych dla
wszystkich kandydatów.

3

Kandydat do klasy pierwszej przed złoŜeniem dokumentów ma obowiązek zapoznać
się ze Statutem Szkoły, dostępnym na stronie http://www.liceum.nowaruda.pl .
ZłoŜenie podania z podpisem kandydata jest równoznaczne z oświadczeniem przyjęcia
postanowień Statutu Szkoły i zobowiązaniem się do ich przestrzegania, w wypadku
gdy kandydat zostanie przyjęty do klasy pierwszej.

4

W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzamy nabór do klas pierwszych. Uczniowie
po klasie pierwszej, będą mieli prawo wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym.
§2

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej moŜe otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych.
§3
Zasady przeliczania punktów rekrutacyjnych:
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa
w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy:
1)

wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych

2)

– mnoŜy się przez 0,2;
wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka obcego nowoŜytnego na poziomie podstawowym mnoŜy się przez 0,08,
b) języka obcego nowoŜytnego na poziomie rozszerzonym mnoŜy się przez 0,12.
2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art.
20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyraŜone w stopniu:
1)

celującym – przyznaje się po 20 punktów;

2)

bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;

3)

dobrym – przyznaje się po 12 punktów;

4)

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5)

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
§4

W postępowaniu rekrutacyjnym przy przeliczaniu ocen na punkty, będą brane pod uwagę
oceny z: języka polskiego, języka obcego oraz dwóch przedmiotów wybranych przez ucznia
gimnazjum, spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki, informatyki, historii, wiedzy o
społeczeństwie i geografii.
§5
Za świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum z
wyróŜnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4, art. 20i ust. 2
pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 5 punktów.
§6
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4
lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy,
za:
1)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;

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:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

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. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
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;

5)

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niŜ wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
§7
W przypadku gdy kandydat ma więcej niŜ jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów moŜliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
§8
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4
lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty.
§9
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie 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 nowoŜytnego, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1)

języka polskiego i matematyki oceny wyraŜonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2)

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyraŜonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 2;

3)

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyraŜonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 4;
4)

języka obcego nowoŜytnego oceny wyraŜonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 8 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 4 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
§ 10

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób
określony w ust. 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.
§ 11
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowoŜytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art.
44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowoŜytnego wymienioną
na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyraŜonej w stopniu:
1)

celującym – przyznaje się 8 punktów;

2)
3)

bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów

4)

dostatecznym – przyznaje się 2 punkty;

5)

dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.

dobrym – przyznaje się 4 punkty;

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowoŜytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art.
44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowoŜytnego
wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny
wyraŜonej w stopniu:
1)

celującym – przyznaje się 12 punktów;

2)

bardzo dobrym – przyznaje się 9 punktów;

3)

dobrym – przyznaje się 6 punktów;

4)

dostatecznym – przyznaje się 3 punkty;

5)

dopuszczającym – przyznaje się 1 punkt.

§ 12
W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do
szkoły wchodzi 5 nauczycieli.
§ 13
1. Do zadań komisji rekrutacyjnej naleŜy weryfikacja spełniania przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umoŜliwia członkom komisji zapoznanie się z
wnioskami o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i załączonymi do nich dokumentami
oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej moŜe zwoływać posiedzenia komisji poza
ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeŜeli w posiedzeniu komisji bierze udział
co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
6. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania
informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą
naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a takŜe nauczycieli i innych
pracowników szkoły
7. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia
komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji
obecnych na posiedzeniu, a takŜe informacje o podjętych czynnościach lub
rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji
rekrutacyjnej.
Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
1)

2)

3)

listę kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o
którym mowa w art. 20f ust. 5 usta- wy, prób sprawności fizycznej, o których mowa w
art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym
mowa w art. 7b ust. 1 i 1c oraz art. 20i ust. 1 ustawy, sprawdzianu kompetencji
językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy, sprawdzianu
uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w da- nym zawodzie, o którym mowa w art.
20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy, rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art.
20k ust. 5 ustawy, lub badania uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20o
ust. 2 ustawy;
listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs
zawodowy lub kształcenie usta- wiczne w formach pozaszkolnych oraz informację o
podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy;
informację o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów,
prób sprawności fizycznej, roz- mowy kwalifikacyjnej lub badań uzdolnień
kierunkowych, o których mowa w pkt 1, lub informację o liczbie punktów
przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym;

4)

informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,

5)
6)

listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

§ 14
Terminy postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, a takŜe terminy składania
dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Lp.

1.

2.

4.

5.

6.

Rodzaj czynności

ZłoŜenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz o
zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci przedłoŜenia
oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile
nie zostały one złoŜone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 15

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

Od 1 do 23 czerwca
2016 r.

Do 1 sierpnia 2016 r.

Od 24 do 28 czerwca
2016 r.

5 lipca 2016 r.

Do 23 sierpnia
2016r.

Do 7 lipca 2016 r.

Do 26 sierpnia
2016r.

7 lipca 2016 r.

29 sierpnia 2016 r.

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły (telefon 74 872 25 77).

PowyŜsze zasady rekrutacji wchodzą w Ŝycie z dniem 24 lutego 2016 roku.
Dyrektor Szkoły

…………………………………

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

………………….………..
……………………………
……………………………
…………………………….
……………………………
…………………………….

