WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
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Podstawa prawna:
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U.
2017 r. poz. 60)
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 586)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/20182019/2020 do trzyletniego liceum 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
2018 r. 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 publicznych szkół policealnych do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,
na rok szkolny 2018/2019.

I.

Postępowanie kwalifikacyjne:
1. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną w składzie:
a. Bartłomiej Żywczak nauczyciel informatyki - przewodniczący komisji
b. członkowie komisji: wychowawcy przyszłych oddziałów klas pierwszych liceum, inni nauczyciele
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły;
b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych;
c. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
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3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
4. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych podaje się
do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu
w siedzibie liceum. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określany w formie adnotacji
umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6. Zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie
dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
8. Limit miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi 24 osoby w klasie I a i I b oraz 26
w klasie I c i I d.
9. W roku szkolnym 2018/2019 w V Liceum Ogólnokształcącym zostaną utworzone następujące klasy:
a. klasa a i b
z programem matematyki, fizyki i informatyki na poziomie rozszerzonym oraz
językiem angielskim na poziomie podstawowym i językiem niemieckim jako
drugim językiem, z dodatkowymi zajęciami uzupełniającymi z matematyki, fizyki i informatyki;
dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów:
1. elementy algebry wyższej i analizy matematycznej
2. eksperymenty w fizyce
dodatkowe zajęcia do wyboru przez uczniów:
1. podstawy fotografii cyfrowej i jej obróbki w programie GIMP i systemy
zarządzania treścią (CMS)
2. programowanie w języku VBA w środowisku MsExcel
b. klasa c
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z programem matematyki, fizyki, informatyki i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i językiem niemieckim jako drugim językiem,
c. klasa d
z programem matematyki, informatyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i językiem niemieckim jako drugim językiem,
10. W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja do szkoły prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru i kandydat poddaje się jej warunkom i wynikom.

II.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
Lp.
1.

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez

18 maja 18 czerwca 13 lipca – 17 lipca

kandydata warunków lub kryte-

2018 r.

2018 r.

riów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
2.

Termin uzupełnienia wniosku
o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o wynikach egza-

22 – 26 czerwca
2018 r.

Nie dotyczy

minu gimnazjalnego.
3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym ( w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do4

Do 5 lipca 2018 r.

Do 9 sierpnia 2018
r.

kumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t
ust. 7 ustawy o systemie oświaty)
4.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych

6 lipca 2018 r.

10 sierpnia 2018 r.

i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
5.

Termin potwierdzania przez rodzica kandydata woli przyjęcia do
szkoły przez dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia Gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego - o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyję-

6-12 lipca 2018 r.

cie do szkoły - karty zdrowia

Do

13

sierpnia

2018 r.

i dwóch zdjęć. Kandydat deklaruje
poziom drugiego języka obcego
(języka niemieckiego) – dla początkujących, kontynuacja(dotyczy
osób, które nie mają oceny z tego
przedmiotu na świadectwie)
6.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandyda-

13 lipca 2018 r.

tów nieprzyjętych do szkoły.
7.

Składanie wniosków o sporządze-

Terminy określone

nie uzasadnienia odmowy przyję-

w ustawie o syste-

cia, przygotowanie i wydanie uza-

mie oświaty i usta-

sadnień odmowy przyjęcia, skła-

wie Prawo oświa-

danie do dyrektora odwołań od

towe.
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Do

14

2018 r.

sierpnia

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.

III.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne
osiągnięcia
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów:
a. uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego,
b. uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i
fizyki dla kandydatów do klas a, b, c, lub geografii dla kandydatów do klasy d,
c. uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty tytułu laureata lub finalisty,
d. osiągnięcia w zawodach wiedzy innych niż wymienionych w punkcie c, (np.
artystycznych, lub sportowych) co najmniej na szczeblu powiatowym,
e. uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
2. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z czterech przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukończenia gimnazjum przyjmuje się następującą wartość ocen:

Ocena

Punktacja szczegółowa

Celujący

18

bardzo dobry

17

Dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

Punktacja maksymalna

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
6

18 punktów

4. Przy ustalaniu liczby punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego przyjmuje się następującą wartość za poszczególne egzaminy:

Egzamin
język polski
Historia
i wiedza o społeczeństwie
matematyka

Punktacja szczegółowa

0,2 punktu za każdy uzyskany procent

Punktacja maksymalna

80 punktów

przedmioty przyrodnicze
język obcy na poziomie
podstawowym

0,2 punktu za każdy uzyskany procent

20 punktów

5. Przy ustalaniu liczby punktów za inne osiągnięcia przyjmuje się następującą punktację:
1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów,

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów,

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów.
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W przypadku gdy kandydat ma więcej niż
jedno szczególne osiągnięcie w zawodach

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
10 punktów,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

7 punktów,

wiedzy, artystycznych i
sportowych,
wymienione na świadectwie gimnazjum,
maksymalna liczba
punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi
18 punktów

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

5 punktów,

d. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

7 punktów,

e. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 punktów,
f. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
3 punkty.

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione powyżej (artystycznych lub sportowych), organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły, na szczeblu:
a. międzynarodowym

4 punkty,

b. krajowym

3 punkty,

c. wojewódzkim

2 punkty,

d. powiatowym

1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych 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.
7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
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8. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum według następującego przelicznika:
a. z języka polskiego, matematyki,:
celujący – 20 punktów,
bardzo dobry – 18 punktów,
dobrym – 13 punktów,
dostateczny – 8 punktów,
dopuszczającym – 2 punkty;
b. historii, wiedzy o społeczeństwie
celujący – 20 punktów,
bardzo dobry – 18 punktów,
dobrym – 13 punktów,
dostateczny – 8 punktów,
dopuszczającym – 2 punkty;
liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 2
c. biologii, chemii, fizyki, geografii
celujący – 20 punktów,
bardzo dobry – 18 punktów,
dobrym – 13 punktów,
dostateczny – 8 punktów,
dopuszczającym – 2 punkty;
liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 4
d. język obcy nowożytny przelicza się następująco:
celujący – 20 punktów,
bardzo dobry – 18 punktów,
dobrym – 13 punkty,
dostateczny – 8 punktów,
dopuszczającym – 2 punkty;

9

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się na punkty w sposób określony w pkt 7, 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.
10. Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum
według następującego przelicznika:
celujący – 20 punktów,
bardzo dobry – 18 punktów,
dobrym –13 punktów,
dostateczny – 8 punkty,
dopuszczającym – 2 punkty;
11. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani
w pierwszej kolejności.
12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają 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.
13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące równorzędne
kryteria:
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,
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g. objęcie kandydata opieka zastępczą

IV.

Tryb odwoławczy
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/prawny opiekun może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic/opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
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