Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
na rok szkolny 2018/2019
§1
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943, z późn. zm.)
art. 20f.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r., poz. 60) art. 149 oraz art. 367.
3. 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 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych - branżowych
szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.
5. Zarządzenie nr 15 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które
mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub
branżowej szkoły I stopnia.

§2
Postanowienia ogólne
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
2. Postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku
szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
3. Do klas licealnych w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie przyjmowani są
absolwenci gimnazjum. Liczba miejsc w poszczególnych klasach wynosi 30.
4.

O przyjęciu kandydatów do pierwszej klasy liceum decydują kryteria zawarte w zasadach
rekrutacji.
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§3
Kryteria rekrutacji
1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200.
2. Punkty przyznawane są według następujących kryteriów :

1) Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu, wynosi 100. Wyniki wyrażone są w skali procentowej dla zadań
z 5 zakresów: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka,

przedmioty

przyrodnicze, język obcy nowożytny (poziom podstawowy)

Obowiązuje zasada, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli
jeden procent odpowiada wartości 0,2 punktu.

2) Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych wpisanych na

świadectwie szkolnym wynosi 72. Punkty są przyznawane za oceny z języka polskiego
oraz trzech następujących zajęć edukacyjnych w zależności od dokonanego przez ucznia
wyboru klasy:

Profile

Klasa

Przedmioty, z których
oceny brane są pod uwagę
w procesie rekrutacji

Politechniczny

kształcenie w zakresie
rozszerzonym:
matematyka, język angielski lub
niemiecki, przedmiot do wyboru
przez ucznia od klasy II

język polski, matematyka,
fizyka oraz język obcy

Medyczny

kształcenie w zakresie
rozszerzonym:
biologia, język angielski lub
niemiecki, przedmiot do wyboru
przez ucznia od klasy II

język polski, matematyka,
biologia oraz język obcy

Przyrodniczotechniczny

kształcenie w zakresie
rozszerzonym:
chemia, język angielski lub
niemiecki, przedmiot do wyboru
przez ucznia od klasy II

język polski, matematyka,
chemia oraz język obcy

Humanistyczny

kształcenie w zakresie
rozszerzonym:
język polski, język angielski lub
niemiecki, przedmiot do wyboru
przez ucznia od klasy II

język polski, matematyka,
historia oraz język obcy
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3) Punkty obliczane są według następujących zasad:
1. za każdą ocenę celującą kandydat otrzymuje 18 punktów,
2. za każdą ocenę bardzo dobrą kandydat otrzymuje 17 punktów,
3. za każdą ocenę dobrą kandydat otrzymuje 14 punktów,
4. za każdą ocenę dostateczną kandydat otrzymuje 8 punktów,
5. za każdą ocenę dopuszczającą kandydat otrzymuje 2 punkty,
4) Punkty przyznawane są także za niżej wymienione szczególne osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum:
a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty,
c. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a.
i b., artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 punkty,
- krajowym – 3 punkty,
- wojewódzkim – 2 punkty,
- powiatowym - 1 punkt,
d. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt a. – c.,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów,
e. uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
f. aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu – 3 punkty.
Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia wymienione w punkcie 4.
może wynieść łącznie 28.
Określa się miejsca uznane za wysokie w
i sportowych organizowanych na szczeblu:
a. międzynarodowym i krajowym: miejsca 1-10,
b. wojewódzkim: miejsca 1-5,
c. powiatowym: miejsca 1-3.

zawodach

wiedzy,

artystycznych

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do szkoły
w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów, o których mowa jest w §3.
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§4
Przydział do oddziałów klasowych
1. Utworzone zostaną klasy o profilach najchętniej wybieranych przez kandydatów.
2. Przy przydziale do klas komisja kierować się będzie deklaracją kandydata i liczbą
uzyskanych przez niego punktów w procesie rekrutacji.
3. Kandydat, składając wniosek, wskazuje kolejno typ klas, w których chciałby się uczyć.
4. Komisja, w przypadku małej ilości chętnych do danej klasy, przydziela kandydata według
wybranego kolejnego typu klasy wskazanego we wniosku.
5. W związku z tym, że w klasach pierwszych realizowane są głównie przedmioty w zakresie
podstawowym, istnieje możliwość zmiany profilu klasy (realizowanych rozszerzeń) po
pierwszym roku nauki.
6. Jednym z przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym jest w każdej klasie język
angielski lub język niemiecki. Uczniowie uczą się ponadto drugiego języka obcego
nowożytnego: j. angielskiego lub j. niemieckiego. Nauczanie języków obcych odbywać się
będzie w grupach międzyoddziałowych, utworzonych na podstawie diagnozy poziomu
biegłości językowej ucznia.
§5
Etapy postępowania rekrutacyjnego
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia
gimnazjum.
2. W przypadku większej liczby kandydatów posiadających świadectwo ukończenia
gimnazjum niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę kryteria, o których jest mowa w §3.
3. 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.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,
które mają jednakową wartość:
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.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
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§6
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (do pobrania na stronie internetowej szkoły
www.loszczytno.edu.pl lub w sekretariacie).
2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
3. Oryginał zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego wydanego przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną w Łomży.
4. Dokumenty potwierdzające kryteria, o których jest mowa w §5 ust. 4 (stosowne
oświadczenia o wielodzietności rodziny oraz samotnym wychowywaniu w rodzinie
dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej placówki).
§7
Procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji
Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
dziecka do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, może wnieść do
dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje
forma pisemna.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
§8
Terminy rekrutacji
Lp.
1.

2.

3.

4.

Rodzaj czynności

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi
7 maja –
spełnianie warunków lub kryteriów
12 czerwca 2018 r.
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły
o
świadectwo
ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach
22 – 26 czerwca
egzaminu
gimnazjalnego
(oryginały
2018 r.
dokumentów lub ich kopie poświadczone
za zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył).
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
do 29 czerwca
i dokumentów potwierdzających spełnianie
2018 r.
określonych wymagań.
Podanie do publicznej wiadomości listy
do 2 lipca 2018 r.
kandydatów
zakwalifikowanych
5

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
16 lipca – 7 sierpnia
2018 r.

Jw.

do 21 sierpnia 2018 r.
do 22 sierpnia 2018 r.

5.
6.

i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole
poprzez
złożenie
oryginałów
dokumentów.
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub
informacji o liczbie wolnych miejsc.
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do 10 lipca 2018 r.

do 29 sierpnia 2018 r.

11 lipca 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

