Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego
im. B. Jańskiego w roku szkolnym 2019/2020
§1
Podstawowa rekrutacja trwa od 01 marca do 30 czerwca 2019 r. Po 1 czerwca 2019
r. rekrutacja będzie kontynuowana w miarę wolnych miejsc.
§2
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna, którą powołuje
Dyrektor Liceum. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor Liceum na podstawie łącznej
liczby uzyskanych przez kandydata punktów.
§3
Przed rozmową kwalifikacyjną kandydat składa w Liceum:
a) podanie z deklaracją wyboru dodatkowego języka profilu klasy,
b) ankietę osobową,
c) 2 fotografie,
d) odpis ocen I półrocza kl. trzeciej gimnazjum
e) świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum,
f) świadectwo ukończenia szkoły (jeśli rozmowa odbywa się po zakończeniu roku
szkolnego),
g) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (po zakończeniu roku
szkolnego),
h) kartę zdrowia ucznia (po zakończeniu roku szkolnego),
i) inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne dla komisji kwalifikacyjnej.
§4
Komisja Rekrutacyjna ocenia kandydata w trzech kategoriach,
kandydatowi w każdej z poniższych kategorii stosowną liczbę punktów.
Nr

przyznając

Maksymalna liczba
punktów

Opis kategorii

1

Wybrane zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum (zgodnie z zasadami zamieszczonymi w §5 ust. a)

80

2.

Inne, udokumentowane, a niewymienione w punkcie 1. osiągnięcia
ucznia, jak udział w konkursach i zawodach o charakterze
edukacyjnym,
działalność
w
organizacjach
społecznych,
charytatywnych lub samorządowych, świadectw z paskiem.

20

3.

Rozmowa kwalifikacyjna

90

4.

Wyniki egzaminu zewnętrznego

60

RAZEM

250

§5
Zasady punktowania są następujące:
a. kategoria - Wybrane zajęcia edukacyjne
Komisja uwzględnia oceny z:
 języka polskiego,
 języka obcego,
 matematyki
 jednego przedmiotu wskazanego przez ucznia spośród następujących:
historia, geografia, fizyka, chemia, biologia, informatyka, drugi język
obcy.
Za każdą ocenę (z wyżej wymienionych przedmiotów) Komisja Rekrutacyjna
przyznaje punkty według poniższej tabeli.
Punktacja za poszczególne stopnie szkolne
Stopień szkolny

Liczba punktów

Celujący

20

Bardzo dobry

18

Dobry

15

Dostateczny

10

Dopuszczający

2

b. kategoria - Szczególne, udokumentowane osiągnięcia ucznia
c. kategoria - Rozmowa kwalifikacyjna
d. kategoria - Wyniki egzaminu zewnętrznego

Komisja Rekrutacyjna przepisuje liczbę punktów uzyskaną podczas egzaminu
gimnazjalnego. Jeżeli Komisja Rekrutacyjna ocenia kandydata przed ogłoszeniem wyników
egzaminu gimnazjalnego, to ostatnia kategoria nie jest brana pod uwagę. Po tym terminie
uczniowie zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły oryginału dokumentu.
W procedurze kwalifikacyjnej uwzględnia się łączną liczbę punktów za egzamin gimnazjalny.
§6
Dyrektor Szkoły przeprowadza rozmowę z kandydatem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
§7
Laureaci konkursów przedmiotowych III stopnia przyjmowani są do Liceum poza
zwykłą procedurą kwalifikacyjną pod warunkiem dostarczenia dokumentów wymienionych
w §3.
§8
Dyrektor szkoły ma prawo:
a) przedłużyć termin zakończenia rekrutacji w przypadku istnienia wolnych miejsc.
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