ZASADY REKRUTACJI
do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2017/2018
Podstawa prawna:
rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156),
art. 367 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
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 (Dz.
U. z 2017 r., poz. 586),
4. Zarządzenie Nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły
ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej
branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych
w
województwie zachodniopomorskim.
1.
2.
3.

1.

Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Integracyjnymi im. Mieszka I składają:
 wnioski napisane pismem drukowanym na formularzu opracowanym przez LO,
 trzy aktualne fotografie podpisane na odwrocie,
oraz
 dokonują
rejestracji
elektronicznej
na
stronie
www.lo-mieszko.pl
w terminach:

od 9 maja 2017 r. (wtorek), od godz. 10.00 do 21 czerwca 2017 r. (środa), do godz. 15.00
Do podania należy dołączyć (jeśli dotyczy):
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku uczniów
niepełnosprawnych, także kandydujących do oddziału integracyjnego.
1.

Przebieg rekrutacji:
1) od 23 czerwca 2017 (piątek) do 27 czerwca 2017 (wtorek), do godz. 15.00
kandydaci uzupełniają wniosek o:
 świadectwo ukończenia gimnazjum
 zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 oraz dodatkowo (jeśli dotyczy):
 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie
oświaty,
 opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa
w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.
Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale.
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2) do 29 czerwca 2017 (czwartek) do godz. 15.00 - weryfikacja przez szkolną komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w
postępowaniu rekrutacyjnym.
3) 4 lipca 2017 (wtorek) o godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.
4) do 11 lipca 2017r. (wtorek), do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata
albo kandydata pełnoletniego 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 liceum ogólnokształcącego, a także potwierdzenie podpisem na liście
danej klasy.
5) dnia 13 lipca 2017 (czwartek) o godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych, którzy potwierdzili wolę
uczęszczania do liceum i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (uszeregowane
w kolejności alfabetycznej).
3. Rekrutacja do klasy pierwszej liceum odbywa się na podstawie:
1) wyników egzaminu gimnazjalnego:
a) procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych,
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2;
2) świadectwa ukończenia gimnazjum :
a) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez
dyrektora liceum w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły wyrażone
w stopniu:

celującym - przyznaje się po 18 punktów;

bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
b) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, ustalone przez dyrektora liceum dla kandydatów do klas:
 politechnicznej : fizyka, informatyka
 biologiczno- chemicznej: biologia, chemia
 humanistycznej: historia, wos
 prawno- ekonomicznej: geografia, historia
c) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów;
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3) szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) za 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;
b) 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 i art. 32a ust. 4 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;
c) 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;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 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;
e) 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:
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a.
b.
c.
d.

międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
krajowym – przyznaje się 3 punkty,
wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 w tym za zajęcie jednego z 5 pierwszych miejsc w Konkursie Gramatyki
Języka Angielskiego organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I

f) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 3, 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 zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
4) osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym, na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty.
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 (niepełnosprawności sprzężone)
i art. 44zz ust. 2 (przypadki losowe) ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
z późn. zm.,:
1) 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 uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c. dobrym – przyznaje się po 13 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;
c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c. dobrym – przyznaje się po 13 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;
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a. celującym – przyznaje się 20 punktów,
b. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
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2) 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 z dnia
7 września 1991 o systemie oświaty z późn. zm., 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.
3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie
art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego
wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny
wyrażonej w stopniu:
a. celującym – przyznaje się 20 punktów;
b. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
c. dobrym – przyznaje się 13 punktów;
d. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
e. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
Opisane wyniki potwierdza wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum o osiągnięciach
ucznia lub odpowiednie zaświadczenie (jego kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum).
4.

Nie przyznaje się punktów za:
 udział w konkursach szkolnych,
 udział w zajęciach kół przedmiotowych.

5.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie rozpatruje podań kandydatów, którzy mają
obniżoną ocenę z zachowania, tj. nieodpowiednią lub naganną.

6. 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 z dnia 7 września
1991 o systemie oświaty z późn.zm., są przyjmowani do liceum w pierwszej kolejności.
7. Warunkiem przyjęcia kandydata do liceum jest złożenie świadectwa ukończenia
gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oryginałów lub
poświadczonych przez dyrektora gimnazjum kopii dokumentów potwierdzających
wyżej wymienione osiągnięcia.
8.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9.

Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy
pierwszej integracyjnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
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10.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna, po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokół
postępowania kwalifikacyjnego.

11.

Komisja nie udziela kandydatom lub innym osobom ustnych informacji o wynikach
postępowania kwalifikacyjnego przed wywieszeniem list 4 lipca 2017 (wtorek)
o godz. 12.00.

12.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do liceum, rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
szkoły.

13.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna do 5 dni od dnia złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata przygotowuje i wydaje pisemne
uzasadnienie, zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,
która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.

14.

Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic
kandydata ma możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w jej pisemnym uzasadnieniu odmowy
przyjęcia.

15.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, w ciągu 7 dni od dnia złożenia
odwołania od rozstrzygnięcia tejże Komisja. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy
skarga do sądu administracyjnego.
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