Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie
w roku szkolnym 2019/2020
§ 1.
Zasady przyjęć do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 określają:
a) Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami
b) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
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
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
e) Zarządzenie NR 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia
2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania rekrutacyjnego i postepowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/20120 do
klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych
trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych, na
semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych oraz do publicznych
szkół podstawowych dla dorosłych
f) Zarządzenie NR 110.1.17.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27
lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty
działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym i
postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/20120 w województwie
wielkopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej i gimnazjalnej.
§ 2.
1. Podstawę postępowania kwalifikacyjno–rekrutacyjnego w czasie naboru do liceum
ogólnokształcącego stanowi egzamin zewnętrzny oraz oceny uzyskane na świadectwie
ukończenia szkoły.
§ 3.
1. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie
składają dokumenty w sekretariacie Szkoły zgodnie z terminarzem. załącznik 1
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§ 4.
1. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do LO:
a) podanie o przyjęcie do szkoły (pobrane ze sekretariatu lub strony LO
www.losrem.pl) załącznik nr 2
b) ankieta (pobrana ze sekretariatu lub strony LO www.losrem.pl) załącznik nr 3
c) kserokopia aktu urodzenia
d) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych załącznik nr 4
e) zgoda na publikacje wizerunku załącznik nr 5
f) 2 fotografie
g) świadectwo ukończenia szkoły
h) zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
i) karta zdrowia (od szkolnej pielęgniarki)
j) w przypadku laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – oryginał dokumentów
potwierdzający zdobycie tytułu
k) dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata w konkursach o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może posługiwać się kserokopiami: świadectwa
ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
uwierzytelnionych pieczęcią okrągłą szkoły, pieczątką: za zgodność z oryginałem,
pieczątkami i podpisem dyrektora, do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki
w LO.
§ 5.
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej LO decyduje szkolna komisja
rekrutacyjno–kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora szkoły, uwzględniając sposób
przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów
odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN.
2. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów
potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
§ 6.
1. Pierwszym obowiązkowym językiem nowożytnym w szkole jest język angielski.
2. W szkole na pisemne życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów, organizowane są
zajęcia z religii i etyki, załącznik 6 i 7.
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§ 7.
1. Klasy pierwsze utworzone będą z listy kandydatów ustalonej wg ilości zdobytych przez
nich punktów.
2. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają
osoby, które nabyły uprawnienia wynikające z innych przepisów.
§ 8.
1. O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej decyduje łączna ilość
uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata.
2. Komisja prowadzi odrębne postepowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum
i odrębne dla absolwentów szkoły podstawowej. Postępowania mają takie same
ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres tych
egzaminów.
3. Szczegółowe kryteria dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej
a) kryteria dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej:

kryteria

maksymalna liczba punktów
dla absolwentów
dla absolwentów
gimnazjum
szkoły
podstawowej
100
100

Punkty za świadectwo
w tym:
Aktywność na rzecz innych ludzi
3
Świadectwo ukończenia szkoły
7
z wyróżnieniem
Szczególne osiągnięcia
18
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)
18
Ocena z matematyki (za ocenę celującą)
18
Ocena z I przedmiotu (język obcy)
18
Ocena z II przedmiotu
18
Punkty za egzamin zewnętrzny
100
w tym:
Wynik z języka polskiego
100%x0,2=20 pkt
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie
100%x0,2=20 pkt
Wynik z matematyki
100%x0,2=20 pkt
Wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii
100%x0,2=20 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego
100%x0,2=20 pkt

3
7
18
18
18
18
18
100
100%x0,35=35
----------------100%x0,35=35
-------100%x0,3=30
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b) przeliczanie na punkty:

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

1.

Liczbowo określona ocena z języka polskiego
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
pkt.

2.

Liczbowo określona ocena z matematyki
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
pkt.

3.

Liczbowo określona ocena z I przedmiotu wskazanego przez Szkolną
Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną – język obcy nowożytny
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

4.

Liczbowo określona ocena z II przedmiotu wskazanego przez Szkolną
Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
pkt.

5.

Świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt.

c) dodatkowe osiągnięcia:
1.

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) tytułu 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. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy i art.32a ust. 4 i art.
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 – 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.;
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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 – 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

5.

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 pkt.,
b) krajowym – 3 pkt.,
c) wojewódzkim – 2 pkt.,
d) powiatowym – 1 pkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo
w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum.
W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument
potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika
miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego,
szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia)

4. Pierwszy przedmiot dodatkowo punktowany w rekrutacji: język obcy nowożytny
5. Drugi przedmiot dodatkowo punktowany w rekrutacji:
a) liceum 4-letnie:
b) liceum 3-letnie
klasa 1a – historia
klasa 1g – historia
klasa 1b – biologia
klasa 1h – historia
klasa 1c – biologia
klasa 1i – biologia
klasa 1d – fizyka
klasa 1j – fizyka
klasa 1e – fizyka
klasa 1k – fizyka
klasa 1f – historia
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6. Niezależnie od wyżej wymienionych zasad (pod warunkiem złożenia oryginałów
dokumentów potwierdzających osiągnięcia) przyjmowani są do LO laureaci konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz
finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane
w wykazie MEN.
§ 9.
Postępowanie odwoławcze
1. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata do LO lub kandydat pełnoletni może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
2. W terminie pięciu dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata
pełnoletniego z ww. wnioskiem komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie,
zawierające przyczyny odmowy przyjęcia.
3. W terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub kandydat
pełnoletni może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
4. W terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor Szkoły rozpatruje
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sadu administracyjnego, którą można
wnieść w ustawowym terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia skarżącemu.

Załączniki:
1. Terminarz rekrutacji
2. Podanie do LO (dwa wzory: dla 4-letniego LO, dla 3-letniego LO)
3. Ankieta
4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
5. Zgoda na publikacje wizerunku
6. Oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje etyki
7. Oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii
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