Regulamin naboru do klas
pierwszych
V Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema
w Koszalinie

na rok szkolny 2017/2018
Podstawa prawna:
I.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
60)
II.
Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
nr 24/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla
dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I
publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.
1 pkt 2 lit. C ustawy - Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej
szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół
policealnych w województwie zachodniopomorskim.
§ 1 Postanowienia wstępne.
1. Za całość rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 odpowiada
przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
3. W pracach Komisji uczestniczą m.in. wicedyrektorzy,
kandydaci na wychowawców klas pierwszych i specjalista
ds. liceum.
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§ 2 Zasady rekrutacji.
1. Rekrutacja do szkoły odbywa się z wykorzystaniem systemu
elektronicznego.
2. Punkty uzyskuje się w następujących czterech kryteriach:
1) Wynik egzaminu gimnazjalnego, maksymalnie 100 pkt.:
- J. Polski

% x 0,2

- Matematyka

% x 0,2

- Historia i WOS

% x 0,2

- Przedmioty Przyrodnicze

% x 0,2

- Język obcy nowożytny

% x 0,2

(na poziomie podstawowym)

Przykład: za wynik egzaminu 80% (x0,2) kandydat otrzymuje 16 pkt.

2) Oceny na świadectwie szkolnym maksymalnie 79 pkt.
z przedmiotów:
- J. Polski
- Matematyka
- dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne wskazane dla
każdego oddziału.
zgodnie z punktacją:
- 18pkt.

- celujący

- 17 pkt. - bardzo dobry
- 14 pkt. - dobry
- 8 pkt.

- dostateczny

- 2 pkt.

- dopuszczający

3) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
4) Szczególne osiągnięcia na świadectwie w tym:
A) Tytuły w zawodach wiedzy

- 18 pkt.

B) Aktywność społeczna

- 3 pkt.
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1. Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorów
Oświaty na podst. porozumień
Finalista k.prz.– 10
Laureat k.tem. lub k.interd. – 7
Finalista k.tem. lub k.interd. – 5

r.pl.n. – ramowy plan nauczaania, szk. art. – szkołaartystyczna

k.tem. – konkurs tematyczny, k.interd. – konkurs interdyscyplinarny,

k.prz. – konkurs przedmiotowy

Tytuły w zawodach wiedzy

2. Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje
ogólnopolskie - artystyczne
Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych r.pl.n. szk. art. – 10
Laureat turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art . – 4
Finalista turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art . – 3

3. Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez KO
Finalista(≥2) k. prz. – 10
Laureat (≥2) k.tem. lub k.interd. – 7
Finalista (≥2) k.tem. lub k.interd. – 5
Finalista k.prz. – 7
Laureat k.tem. lub k.interd. – 5
Finalista k.tem.,interd. – 3

4. Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub turnieje wiedzy
artystycznej
Finalista (≥2) k.prz. objętych r.pl.n. szk. art. – 10
Laureat (≥2) turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art. – 7
Finalista (≥2) turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art.– 5
Finalista konkursu z przedmiotu (lub -ów) objętych r.pl.n. szk. art. – 7
Laureat turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art. – 3
Finalista turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych r.pl.n. szk. art. – 2

5. Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez KO lub
inne podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu
Międzynarodowym – 4
Krajowym – 3
Wojewódzkim – 2
Powiatowym – 1
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3. Obowiązkowe zajęcia punktowane do profili klas.

L.p.

Skrót
profilu

1.

1b

2.

1h

3.

1i

4.

1m

5.

1o

6.

1p

Nazwa profilu
biologiczno-chemiczna
humanistyczno-prawna
inżynierska

matematyczno-informatyczna

ogólna
humanistyczno-psychologiczna

PUNKTOWANE:
biologia, chemia, j. polski,
matematyka
PUNKTOWANE:
j. polski, historia, WOS, matematyka
PUNKTOWANE:
matematyka, geografia, j. angielski,
j. polski
PUNKTOWANE:
matematyka, informatyka,
j. angielski, j. polski
PUNKTOWANE:
j. angielski, geografia, j. polski,
matematyka
PUNKTOWANE:
j. polski, biologia, WOS, matematyka

4. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim - zgodnie z lista ogłoszoną przez Kuratorium
Oświaty.
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§ 3 Terminarz
Termin w
rekrutacji
zasadniczej
od 9 maja 2017r.
do 21 czerwca
2017r. do godz.
15.00

Rodzaj czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
liceum ogólnokształcącego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 czerwca do
Kandydat samodzielnie wprowadza oceny do systemu
27 czerwca 2017 r. oraz uzupełnienia wniosek o przyjęcie do liceum
do godz. 15.00
ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
do 29 czerwca
2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

17 lipca 2017 r. do Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
godz. 12.00
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do 24 lipca 2017r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego

26 lipca 2017r. do Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
godz. 12.00
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
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Terminy w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów klas pierwszych
liceum ogólnokształcącego dla młodzieży:

Termin w
rekrutacji
uzupełniającej

Rodzaj czynności

od 26 lipca od
Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych
godz. 12.00 do
liceum ogólnokształcącego wraz z dokumentami
28 lipca 2017 r. do potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów
godz. 15.00
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 3 sierpnia
2017r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klas pierwszych liceum
ogólnokształcącego i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 22 sierpnia
2017r. do godz.
12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 28 sierpnia
2017 r. do godz.
12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do klas pierwszych liceum
ogólnokształcącego

do 29 sierpnia
2017r. do godz.
12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
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