REGULAMIN REKRUTACJI
VIII LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 –
2019/2020 do trzyletniego licem ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018
z dnia 31 stycznia 2018r. 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

2017/2018.
§1
Do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów
posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum.
§2
Szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną i uczeń poddaje się jej wynikom.

§3
Terminy rekrutacji do klasy I a grupa psychokryminologiczna (mundurowa),
japońska, biomedyczna.

Od 18 maja do 18 czerwca 2018 r.
1. Wprowadzanie podań do systemu rekrutacji elektronicznej,
2. Wydrukowanie z systemu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej i złożenie
go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 13 lipca do 17 lipca 2018 r.
Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.
Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa
ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Do 5 lipca 2018 r.
Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 9 sierpnia 2018 r.

6 lipca 2018 r.
Podanie

do

publicznej

wiadomości

przez

komisję

rekrutacyjną

listy

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 10 sierpnia 2018 r.
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Od 6 lipca do 12 lipca 2018 r.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły
poprzez
i

dostarczenie

oryginału

oryginału

zaświadczenia

o

świadectwa

ukończenia

szczegółowych

gimnazjum

wynikach

egzaminu

gimnazjalnego.
Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją
z miejsca w szkole i skreśleniem z listy uczniów. Dodatkowo należy
dostarczyć 2 zdjęcia i kartę zdrowia.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 13 sierpnia 2018 r.

13 lipca 2018 r.
Ogłoszenie

listy

kandydatów

przyjętych

i

kandydatów

nieprzyjętych

do szkoły.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 14 sierpnia 2018 r.

§4
Terminy rekrutacji do klasy

Ib

•

grupa sportowa (piłka nożna),

•

grupa fizjoterapia w sporcie.

Od 18 maja do 4 czerwca 2018 r.
1. Wprowadzanie podań do systemu rekrutacji elektronicznej,
2. Wydrukowanie z systemu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej i złożenie
go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym orzeczenie lekarskie o zdolności
do uprawiania danego sportu, pisemna zgoda rodziców na udział w zajęciach
sportowych.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 13 lipca do 17 lipca 2018 r.
od 5 czerwca do15 czerwca 2018 r.
Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 18 lipca 2018 r.
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Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.
Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa
ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do 5 lipca 2018 r.
Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 9 sierpnia 2018 r.
6 lipca 2018 r.
Podanie

do

publicznej

wiadomości

przez

komisję

rekrutacyjną

listy

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 10 sierpnia 2018 r.
Od 6 lipca do 12 lipca 2018 r.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły
poprzez
i

dostarczenie

oryginału

oryginału

zaświadczenia

o

świadectwa

ukończenia

szczegółowych

gimnazjum

wynikach

egzaminu

gimnazjalnego.
Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją
z miejsca w szkole i skreśleniem z listy uczniów. Dodatkowo należy
dostarczyć 2 zdjęcia i kartę zdrowia.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 13 sierpnia 2018 r.
13 lipca 2018 r.
Ogłoszenie

listy

kandydatów

przyjętych

i

kandydatów

nieprzyjętych

do szkoły.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 14 sierpnia 2018 r.
§5
1. Do klas pierwszych zostanie przyjętych maksymalnie 52 uczniów.
2. Uczniowie są przyjmowani do oddziałów w kolejności zgodnej z sumą
punktów w oparciu o §7 aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
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Ponadto do oddziału sportowego o przyjęciu decyduje udział teście
sprawności fizycznej.
3. Test sprawności fizycznej:
1) miejsce przeprowadzenia prób sprawności fizycznej – boisko MKS
Zaborze Zabrze;
2) termin testów - informacja w sekretariacie szkoły oraz na stronie
internetowej;
3) kolejność testów:
a) szybkość;
b) próba mocy (skok w dal z miejsca);
c) technika specjalna (prowadzenie piłki);
d) technika specjalna (strzał);
e) gra:
- ocena umiejętności w czterech obszarach (technika, taktyka,
mobilność, mentalność);
f) Beep Test.
4. W roku szkolnym 2018/2019 zostaną utworzone dwie klasy pierwsze:

Klasa I a,

w której każdy uczeń, bez względu na wybór przedmiotu

rozszerzonego, dodatkowo będzie mógł wybrać jedną z podanych poniżej
grup zgodnie ze swoimi zainteresowaniami:
Grupa 1 Psychokryminologiczna (grupa mundurowa)
Grupa 2 Japońska
Grupa 3 Biomedyczna

Klasa I b,

w której każdy uczeń, bez względu na wybór przedmiotu

rozszerzonego, dodatkowo będzie mógł wybrać jedną z podanych poniżej
grup zgodnie ze swoimi zainteresowaniami:
Grupa 1 Sportowa (piłka nożna)
Grupa 2 Fizjoterapeuta w sporcie
Współpracujemy z klubem sportowym MKS Zaborze Zabrze.
5. Przedmioty do wyboru realizowane w zakresie rozszerzonym: język
polski, język angielski, matematyka, chemia, biologia, geografia,
historia, WOS, informatyka.
6. Przedmioty

uzupełniające

(w

zależności

od

wyboru

przedmiotów

rozszerzonych): przyroda lub historia i społeczeństwo oraz do wyboru
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programy

autorskie:

„Język

psychokryminologii”,

angielski
„Podstawy

w

biznesie”,

„Podstawy

psychopedagogiki”,

„Fizjoterapeuta-zawód z przyszłością”.
§6
W liceum uczniowie będą kontynuować naukę języka angielskiego.
Drugim obowiązkowym językiem obcym może być do wyboru:
język niemiecki, język włoski, język francuski lub język japoński.

§7
Kryteria rekrutacji:
1. Zasady

przyznawania

punktów

za

oceny uzyskane

w

gimnazjum

i szczególne osiągnięcia ucznia:
Przedmiot:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja
maksymalna:

Język polski

dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów

18 punktów

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Język obcy
(ocena wyższa)
Biologia, geografia,
w-f, historia, wos,
informatyka, technika
(ocena wyższa)

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o
zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,

10 punktów

tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego.
b)

7 punktów
5 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o
zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.
4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
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a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej,

10 punktów

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej,

4 punkty

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej.

3 punkty

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
przedmiotowego,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego.

10 punktów

7 punktów

5 punktów
7 punktów
5 punktów

3 punktów

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,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej,

10 punktów

7 punktów
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c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej,

5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej,

7 punktów

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej,

3 punkty

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej.

2 punkty

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,
b) krajowym,

4 punkty
3 punkty

c) wojewódzkim,

2 punkty

d) powiatowym.

1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne
osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi.

18 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze
wolontariusza, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. b,
art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. b i art. 20j ust.2 pkt. 5 lit. b
ustawy.

3 punkty

Maksymalna ilość punktów za wybrane zajęcia edukacyjne
i osiągnięcia

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
• język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
• historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent,
• matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
• przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany
procent,
• język obcy nowożytny na poziomie P – 0,2 punktu za
każdy uzyskany procent
8

Maksymalna ilość punktów za egzamin gimnazjalny

100 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

§8
W przypadku absolwentów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego
liczbę punktów przelicza się zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego licem ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).
§9
1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni
psychologiczno
–
pedagogicznej,
w
tym
publicznej
poradni
specjalistycznej.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje
lub więcej dzieci),
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą - zgodnie z art. 149 ust. 4, art. 155
ust. 4 i art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60,
z późn. zm.) stosuje się przepisy art. 20 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198,
z późn. zm.)
§10
W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, rodzic kandydata lub kandydat
pełnoletni może złożyć odwołanie od wyników postępowania rekrutacyjnego,
zgodnie z punktami 6 - 9 art. 20 zc, ustawy.
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