Rekrutacja w roku szkolnym 2021/2022

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW
do klas pierwszych (tryb czteroletni)
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach
ustalone przez
Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną

§1
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2019 r,. poz. 1148).



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
(Dz. U
z 2017 r., poz. 60 ze zm.).



Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.).



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).



Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.493 z późn.zm.)



Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022- MEN,
28 stycznia 2021 r.



Ustalenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach.

§2
Kryteria przyjęcia kandydata
1. Podanie kandydata jest rozpatrywane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno –
Kwalifikacyjną, jeżeli złożył on pełną dokumentację – określoną w § 3 i wśród jednej
z trzech wybranych szkół jest Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
w Obornikach ze wskazanym oddziałem (kandydat zainteresowany przyjęciem do więcej
niż jednego oddziału w podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały).
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2. Proponowane oddziały:

Oddział

A
B
C

Przedmioty realizowane
według podstawy
programowej w zakresie
rozszerzonym
geografia
matematyka
język angielski
fizyka
matematyka
informatyka
język polski
historia
wiedza o społeczeństwie

E

biologia
chemia

Oddział

Przedmioty realizowane
według podstawy
programowej w zakresie
rozszerzonym

Liczba
oddziałów

Nauczane
języki obce
nowożytne
j. angielski
j. niemiecki
j. hiszpański
j. angielski
j. niemiecki
j. hiszpański
j. angielski
j. niemiecki
j. hiszpański
j. angielski
j. niemiecki
j. hiszpański

1
1
1
1
Liczba
oddziałów

Nauczane
języki obce
nowożytne

Punktowane przedmioty
wskazane przez szkolną
komisję rekrutacyjno –
kwalifikacyjną
geografia
język angielski
informatyka
fizyka
historia
wiedza o społeczeństwie
biologia
chemia
Punktowane przedmioty
wskazane przez szkolną
komisję rekrutacyjno –
kwalifikacyjną



pierwszy język obcy nowożytny – kontynuacja - tylko j.angielski



drugi język obcy nowożytny – od podstaw – j.niemiecki lub j.hiszpański

W zależności od wyborów kandydatów istnieje możliwość utworzenia oddziałów
z jednym lub dwoma profilami o ile w oddziale będzie co najmniej 32 uczniów.
3. O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego
w Obornikach decyduje łączna liczba uzyskanych punktów w wyniku sumy:
Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

1.

ocena z języka polskiego
(celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 pkt,
dopuszczający – 2 pkt)

max 18 punktów

2.

ocena z matematyki
(celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 pkt,
dopuszczający – 2 pkt)

max 18 punktów

3.

ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
(z wyłączeniem języka polskiego i matematyki)
(celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 pkt,
dopuszczający – 2 pkt)

max 18 punktów

4.

ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
(z wyłączeniem języka polskiego i matematyki)
(celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 pkt,
dopuszczający – 2 pkt)

max 18 punktów
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Łącznie

max 100 punktów

Lp.
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5.

świadectwo z wyróżnieniem
1)

2)

3)

7 punktów

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;
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:
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;
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,
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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 –

6.

5)

7.

8.

aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,
zwłaszcza w formie wolontariatu
egzamin ósmoklasisty:
a) język polski (max 100%=35 pkt)

3 punkty
max 35 punktów

b) matematyka (max 100%=35 pkt)
c) język obcy nowożytny (max 100% = 30 pkt)

max 35 punktów

max 30 punktów
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA
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200

max 100 punktów

4)

przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 3 punkty;
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 – 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 max 18 punktów
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;
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 – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
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4.a) pierwszy język obcy będący kontynuacją języka nauczanego w szkole podstawowej
to język angielski,
b)wybrany przez kandydata drugi język
obcy (j. niemiecki albo
j. hiszpański) nauczany jest na poziomie zależnym od stopnia zaawansowania uczniów.
Szkoła zastrzega sobie prawo zamiany wyboru drugiego języka obcego, ze względów
organizacyjnych szkoły. Pierwszeństwo w wyborze drugiego języka obcego
przysługuje kandydatom o wyższej łącznej punktacji.

§3
Wymagane dokumenty i załączniki
1. Kandydat, zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednej szkoły ponadpodstawowej
(maksymalnie 3) składa dokumenty w każdej szkole, według kolejności swoich wyborów,
zaczynając od szkoły trzeciego wyboru.
2. Wymagane dokumenty:


składane do co najwyżej trzech wybranych szkół w terminie od 17.05.2021 r.
do 21.06.2021 r. do godz. 15.00:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
b) zaświadczenia uprawniające do skorzystania z preferencji:
 sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych – zaświadczenie wystawia SP
macierzysta,
 kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym
ustalono indywidualny program lub tok nauki – zaświadczeniem jest
adnotacja na świadectwie,
 kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia – opinia publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,



składane w trzech wybranych szkołach od 25.06.2021r. do 14.07.2021 r. do godz.
15.00:
c) kopia świadectwa ukończenia szkoły poświadczona przez dyrektora SP,
d) kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
składane w jednej szkole, w dniu oświadczenia woli podjęcia w niej nauki,
do 30 .07.2021 r. do godz. 15.00:
e) oryginał świadectwa ukończenia SP,
f) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
g) 2 fotografie,



Dokumenty do Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach należy złożyć w sekretariacie
szkoły w tzw. koszulce.
W przypadku braku innej możliwości dokumenty mogą być złożone za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres : sekretariat@lo-oborniki.info.
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§4
Preferencje
1. Laureat konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty, o zasięgu
co najmniej wojewódzkim, jest przyjmowany do wybranej szkoły ponadpodstawowej
niezależnie od wyżej określonych zasad pod warunkiem złożenia oryginałów
dokumentów.
2. Podczas przyjmowania do klas, w przypadku uzyskania równorzędnych wyników
w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
 sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
 kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
 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,
 dzieci nauczycieli placówek oświatowych
Kandydat nabywa uprawnień do preferencji pod warunkiem złożenia stosownych
zaświadczeń do ostatniego dnia przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru.
§5
Terminy
1. Składanie dokumentów: od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku, do godz. 15.00.
2. Dokonywanie zmian w decyzji o wyborze szkoły i przenoszenie dokumentów
do ostatecznie wybranych szkół: 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
a) kandydat chcąc dokonać jakiejkolwiek zmiany we wcześniejszym wyborze musi
zgłosić się w danej szkole, której zmiana dotyczy.
3. Złożenie kopii świadectwa ukończenia SP r. i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty: do 14 lipca 2021 r., do godz. 15.00
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy po oświadczeniu woli podjęcia nauki w oddziale
danej szkoły zostaną przyjęci do klasy pierwszej oraz listy kandydatów
niezakwalifikowanych do klasy pierwszej: 22 lipca 2021 r.godz.10.00.
5. Oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
ukończenia SP i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kwestionariusza
osobowego i 2 fotografii: do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 .
6. Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do szkoły w pierwszym terminie: 2 sierpnia 2021
r. do godz. 14.00.
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§6
Odwołania od zasadności decyzji komisji
1. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia –
do 5 sierpnia 2021 r.
2. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3
dni od dnia otrzymania odmowy przyjęcia.
3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni
od dnia złożenia odwołania.
Powyższy regulamin został przyjęty przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną
na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2021 r. oraz dostosowany do terminarza MEiN
z dnia 28 stycznia 2021 r.
Do wiadomości:
1. Kuratorium Oświaty
2. Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Obornikach.
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