ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W MAGNUSZEWIE
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
§ 1. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r., z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach
publicznych, z późniejszymi zmianami.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
5. Zarządzenie Nr 19 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 6 lutego 2012 r.
§ 2. ZASADY OGÓLNE
1. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci składają w szkole kwestionariusze - podania, stanowiące podstawę
utworzenia bazy danych kandydatów.
2. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) i kandydata.
3. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum kandydaci zobowiązani są do dostarczenia:
1) kopii świadectwa ukończenia gimnazjum,
2) kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum. Kopie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat
ukończył i uwierzytelnione pieczęcią urzędową gimnazjum, datą, podpisem i pieczęcią imienną dyrektora.
4. Po umieszczeniu kandydata na liście zakwalifikowanych do przyjęcia - warunkiem przyjęcia do LO jest złożenie
pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole i dostarczenie oryginałów dokumentów, o
których mowa w § 3.
5. Ogłoszenie listy przyjętych do klas pierwszych nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty, tzn. 9 lipca 2012
r. o godz. 1600.
§ 3. WYMAGANE DOKUMENTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kwestionariusz-podanie o przyjęcie, potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum.
Karta zdrowia.
3 fotografie.
Zaświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu wymienionym w § 1 pkt 5.
Zaświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień określonych w § 4 pkt 6 a-b
Opinia poradni określona w § 4 pkt 6 c.
Inne zaświadczenia konieczne do skorzystania z uprawnień przewidzianych w regulaminie.
Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, potwierdzenie zainteresowania przyjęciem przez kandydata
z listy rezerwowej, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odbioru dokumentów).
§ 4. KRYTERIA REKRUTACJI

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:
1) podaje informację o warunkach rekrutacji;
2) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno - kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi
w regulaminie;
3) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia;
4) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły i listę rezerwową;
5) podaje informację o wolnych miejscach w szkole;
6) sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego po każdym etapie rekrutacji;
3. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjno kwalifikacyjnego lokata na liście kandydatów do Liceum.
5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i
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6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej
jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu
rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno
- kwalifikacyjnym mają:
a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach
zastępczych;
b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub
tok nauki;
c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej;
Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 3 pkt 1 - 5
spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego, a w przypadku braku
zaświadczeń i opinii o których mowa w § 3 pkt 6 - 9, nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie
rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów
określoną w § 5.
Punkty przyznawane są za:
a. wyniki egzaminu gimnazjalnego;
b. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech przedmiotów wybranych dla klasy;
c. średnią ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
d. inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum:
udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
Kandydaci, którzy na podstawie decyzji OKE zostali zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego otrzymują podwojoną liczbę
punktów przyznanych na podstawie pkt. 9 b - d;
O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku
postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego, z wyłączeniem kandydatów spełniających warunki określone w § 4 pkt
5,7.
W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się ustalenia zawarte w § 4 pkt 6.
Kandydaci, o których mowa w § 4 pkt 5, umieszczani są na początku list i uporządkowani według malejącej liczby
punktów, obliczonej jak dla pozostałych kandydatów.
W przypadku skreślenia kandydata z list zakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum na jej koniec wpisuje się kolejnych
kandydatów z listy rezerwowej.
Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
§ 5. ZASADY PUNKTACJI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNYM
200 punktów - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym
za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także
za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów
odnotowane na świadectwie), w tym:

1. Za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone
w skali procentowej dla zadań z zakresu :
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
- należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał
z matematyki wynik - 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji) – możliwych do uzyskania 100 punktów;
2. Za ocenę uzyskaną z j. polskiego i trzech przedmiotów wybranych: matematyka, geografia i język angielski - kandydat
otrzymuje punkty:
18 punktów - celujący
14 punktów - bardzo dobry
10 punktów - dobry
6 punktów - dostateczny
2 punktów - dopuszczający
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Za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu
wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - zasady
organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125) - 13 punktów (finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów);
Za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przez
inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział – 3 punkty;
Za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez
inne podmioty działające na terenie szkół , niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział – 2 punkty;
Za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego 2 punkty;
Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 2 punkty;
Za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w
przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu
średniej arytmetycznej) – do 6 punktów
Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:
- 6 punktów – stopień: celujący
- 5 punktów – stopień: bardzo dobry
- 4 punkty – stopień: dobry
- 3 punkty – stopień: dostateczny
- 2 punkty – stopień: dopuszczający.
§ 6. TERMINARZ

1. od 14 maja od godz. 1000 do 25 maja do godz. 1300 - kandydaci składają w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie
do LO,
2. od 22 czerwca od godz. 1000 do 26 czerwca do godz. 1600 - kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły,
3. od 29 czerwca od godz. 1100 do 2 lipca do godz.1400 składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
4. od 2 lipca od godz. 1400 do 5 lipca do godz. 1400 – szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą
postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur,
5. do 5 lipca do godz. 1400 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i listy kandydatów
niezakwalifikowanych,
6. od 5 lipca od godz. 1400 do 9 lipca do godz. 1400 – kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają w sekretariacie
szkoły oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w tej szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
7. 9 lipca godz. 1600 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do
wybranej szkoły,
8. od 10 lipca do 12 lipca - szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą,
9. 12 lipca godz. 1530 – dyrektor szkoły przesyła do kuratorium informacje o liczbie przyjętych do klasy pierwszej,
10. od 27 sierpnia do 31 sierpnia – dodatkowa rekrutacja do szkół, które nie dokonały pełnego naboru.

§ 7. UWAGI KOŃCOWE
Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKRK. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We
wszystkich przypadkach nie objętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje SKRK, a zatwierdza Dyrektor Szkoły.
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