ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Powstańców Śląskich w Rybniku
w roku szkolnym 2018/2019
Podstawa prawna:
1. 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
2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych
szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny
2018/2019.
3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych
oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych), klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły
I stopnia, na rok szkolny 2018/2019.
4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia
miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018.
Nabór do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku na rok
szkolny 2018/2019 prowadzony jest tylko w formie elektronicznej.
§ 1.
Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja
Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców
Śląskich w Rybniku.
§ 2. Przyjmowanie zgłoszeń.
§ 2.1
Kandydaci składają dokumenty w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty
od 18 maja 2018r.:
-

-

do 04 czerwca 2018r. – kandydaci do klas dwujęzycznych i do klasy artystycznej;
także w tym terminie kandydaci do klasy artystycznej dostarczają z dokumentami
portfolio (prace plastyczne, domowe/dorobek plastyczny – samodzielnie wykonane prace
malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, w liczbie
nieprzekraczającej 20 sztuk, w tym portret i martwa natura)
do 18 czerwca 2018r. – kandydaci do pozostałych klas
§ 2.2

Dokumentację kandydata stanowią:


podanie wygenerowane w elektronicznym systemie naboru,



świadectwo ukończenia gimnazjum,



zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,



orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespól orzekający działający
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,



portfolio – dla kandydatów do klasy artystycznej.

Po przyjęciu kandydat dostarcza do szkoły dwa podpisane zdjęcia (imię, nazwisko, data urodzenia
i dokładny adres z kodem pocztowym), kartę zdrowia oraz kwestionariusz osobowy.
§ 3. Szczegółowe kryteria rekrutacji.
§ 3.1
Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania
planowanego limitu miejsc.
§ 3.2
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej
kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego
w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego
w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki,
o których mowa w art. 20f ust. 1 i art. 20j ust. 1, z tym że warunek uzyskania pozytywnego wyniku
sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1, nie dotyczy laureata lub
finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania
w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje punkty za:
o

egzamin gimnazjalny - maksymalnie 100 pkt
Punkty z egzaminu gimnazjalnego przeliczane są w następujący sposób:
język polski - 0,2 punktu za każdy uzyskany
maksymalnie 20 punktów
procent
historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 punktu
maksymalnie 20 punktów
za każdy uzyskany procent
matematyka - 0,2 punktu za każdy uzyskany
maksymalnie 20 punktów
procent
przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu za każdy
maksymalnie 20 punktów
uzyskany procent
język obcy nowożytny - 0,2 punktu za każdy
maksymalnie 20 punktów
uzyskany procent

*Uwaga:
W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

oceny uzyskane w gimnazjum z języka polskiego oraz trzech wybranych zajęć
edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów - maksymalnie 72 pkt:

o

ocena:

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

punkty:

-

18 pkt
17 pkt
14 pkt
8 pkt
2 pkt

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty:
kl

Przedmioty, z których oddział realizuje
kształcenie w zakresie rozszerzonym:

zajęcia edukacyjne,
za które przyznaje się punkty:

1a

j. polski, historia, geografia, j.angielski
(klasa humanistyczna, dwujęzyczna)

j. polski, matematyka, historia, j.angielski

1b

biologia, chemia, matematyka, j.angielski
(klasa biologiczno-chemiczno-matematyczna,
dwujęzyczna)

j. polski, matematyka, chemia, j.angielski

1c

biologia i chemia, j.angielski
(klasa biologiczno-chemiczna)

j. polski, matematyka, chemia,
j. obcy obowiązkowy (wyższa ocena)

1d

j. polski, historia, j.angielski
(klasa humanistyczna)

j. polski, matematyka, historia,
j. obcy obowiązkowy (wyższa ocena)

1e

matematyka, fizyka, informatyka, j.angielski
(klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna)

j. polski, matematyka, fizyka,
j. obcy obowiązkowy (wyższa ocena)

1f

matematyka, fizyka, chemia, j.angielski
j. polski, matematyka, fizyka, j.angielski
(klasa matematyczno-fizyczno-chemiczna, dwujęzyczna)

1g

j.polski, j.angielski, historia sztuki (klasa artystyczna)

o

j. polski, matematyka, historia, j.angielski

Sprawdzian kompetencji językowych – maksymalnie 20 pkt
Do klas dwujęzycznych obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z języka
angielskiego, który odbędzie się 05 czerwca 2018 r. o godz. 14.00
Kandydaci piszą sprawdzian w szkole I wyboru.
Jeżeli w tej szkole nie ma klas dwujęzycznych, to na test należy się zgłosić do tej szkoły,
której klasę dwujęzyczną uczeń wybrał jako pierwszą.
Drugim językiem nauczania w klasie dwujęzycznej jest język angielski.

o

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – maksymalnie 50 pkt
Do klasy artystycznej obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, który
odbędzie się 12 i 13 czerwca 2018 r. w godz. 12.00 – 15.00.
O dokładnym terminie sprawdzianu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych składa się z:
- prezentacji portfolio (dostarczonego wraz z dokumentami do 04 czerwca 2018 r.)
- rozmowy kwalifikacyjnej – rozmowa dot. zagadnień związanych z kulturą i sztuką

o

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt

o

Szczegółowa punktacja konkursów – maksymalna liczba punktów za konkursy – 18 pkt
Rozporządzenie MEN z dnia 14.03.2017r. §8.1; Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty;

o

STAŁE zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza - 3 pkt
Punktowane będą tylko osiągnięcia na szczeblu co najmniej powiatowym wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 3.3
Dla kandydatów do klasy artystycznej - maksymalna możliwa ilość uzyskanych punktów: 250
Dla kandydatów do klas dwujęzycznych - maksymalna możliwa ilość uzyskanych punktów: 220
Dla kandydatów do pozostałych klas - maksymalna możliwa ilość uzyskanych punktów: 200
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej – zasady punktacji - Rozporządzenie MEN z dnia 14.03.2017r. §8.1

§ 3.4
Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału do wyczerpania planowanego limitu miejsc
w kolejności zgodnej z sumą punktów.
W przypadku wolnych miejsc kandydat, bierze udział w rekrutacji uzupełniającej w terminach
zgodnych z postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty.
Ogólny limit miejsc: 183 (w klasach 1a-1f po 28 osób, w klasie 1g -15 osób)

§ 3.5.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do oddziału 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.
Jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wielodzietność rodziny kandydata; (oświadczenie1)
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
(oświadczenie2)
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria wymienione w pkt 1-7 mają jednakową wartość.
Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów dołącza się do wniosku o przyjęcie
do szkoły.
Oświadczenia, o których mowa powyżej (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez
rodzica kandydata), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

§ 4. Szczegółowe terminy rekrutacji.
Szczegółowe terminy rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku w roku szkolnym 2018 /2019:
Termin

Wydarzenie

18. 05 – 04. 06. 2018

wprowadzanie podań przez internet oraz składanie dokumentów kandydaci do klas dwujęzycznych i artystycznej

18. 05 – 18. 06. 2018

wprowadzanie podań przez internet oraz składanie dokumentów kandydaci do pozostałych klas

05. 06. 2018

sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas
dwujęzycznych

12 - 13. 06. 2018

sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy
artystycznej

22 – 26. 06. 2018

dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonych kopii
świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

06. 07. 2018

06 – 12. 07. 2018

13. 07. 2018

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły z podziałem
na oddziały
potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej
szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia
gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie
informacji o wolnych miejscach.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację
o liczbie wolnych miejsc. Lista kandydatów przyjętych zawiera imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia
do przyjęcia.
Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej
liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
§ 5. Tryb odwoławczy
W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.
Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat, w terminie
7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu
administracyjnego.

