REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
do trzyletniego (po gimnazjum)
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
w Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004 r., z późn. zm.) i ustawa z dnia 14
grudnia
2016
r.
–
prawo
oświatowe
(Dz.
U.
z
2017
r.
poz.
59),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r (Dz. U. z 2017r poz.586) w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/20182019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia,
dla
kandydatów
będących
absolwentami
dotychczasowego
gimnazjum,
3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny
2019/20

Kryteria rekrutacji:
1. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim
Zespole Szkół w Piekarach Śląskich powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza
jej przewodniczącego i określa zadania poszczególnych członków Komisji zgodnie
z Regulaminem Pracy Komisji Rekrutacyjnej.
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Akademickim Zespole Szkół
w Piekarach Śląskich uczestniczy w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej
obowiązującej w województwie śląskim https://slaskie.edu.com.pl/
3. Przewiduje się utworzenie 4 ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH.
Łączna liczba miejsc w oddziałach ogólnych wynosi 96,
w klasie mistrzostwa sportowego - 24.
a. Klasy I będą klasami ogólnymi, realizującymi podstawowy zakres nauczania ze
wszystkich przedmiotów.
b. Językiem wiodącym będzie język angielski. Uczniowie będą mieli możliwość wyboru
drugiego języka obcego spośród następujących: język niemiecki, język hiszpański.
c. Uczniowie po I semestrze klasy I podejmować będą decyzję o wyborze przedmiotów
nauczanych w zakresie rozszerzonym, które będą prowadzone w grupach
międzyoddziałowych.
d. Uczniowie będą mieli możliwość wyboru 3 przedmiotów, realizowanych w zakresie
rozszerzonym, spośród następujących: język polski, język angielski, język niemiecki,
matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka.

4. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie
200 punktów, na które składają się punkty za:
a) egzamin gimnazjalny - maksymalna liczba punktów 100
b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, języka obcego,
nowożytnego oraz z dwóch wybranych zajęć edukacyjnych (w zależności
od wybranego oddziału) - maksymalna liczba punktów 72
c) szczególne osiągnięcia: świadectwo z wyróżnieniem, udział ucznia w finale
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego
Kuratora Oświaty potwierdzony wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum,
inne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych co najmniej
na szczeblu powiatowym, potwierdzone wpisem na świadectwie ukończenia
gimnazjum, stały udział kandydata w wolontariacie potwierdzony wpisem na
świadectwie ukończenia gimnazjum lub odpowiednim dokumentem - maksymalna
liczba punktów - 28.
5. Podczas rekrutacji punktowane będą następujące przedmioty:
a. język polski,
b. matematyka,
c. dwa wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
6. Uczeń w systemie rekrutacji elektronicznej wybiera klasę w zależności od tego, za jakie
przedmioty chce uzyskać punkty:
a. w klasie 1A punktowane będą: historia i wiedza o społeczeństwie
b. w klasie 1B punktowane będą: biologia i chemia
c. w klasie 1C punktowane będą: geografia i język obcy
d. w klasie 1D -mistrzostwa sportowego punktowane będą: geografia i biologia
7. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i za szczególne
osiągnięcia ucznia:
Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym
Zagadnienia

Punktacja szczegółowa
dopuszczający – 2 punkty

Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych określonych dla danego kierunku kształcenia w
pkt.4

dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 punktów

Uwagi

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstwie zawartych porozumień

10 punktów

- Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

- Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

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. 22 ust.2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy
o systemie oświaty
Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej

10 punktów

Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej

4 punkty

Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej

3 punkty

Zyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

7 punktów

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

5 punktów

Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 punktów

Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo
turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust.2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy
Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem

10 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

- Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

nauczania szkoły artystycznej

Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej

7 punktów

Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej

5 punktów

Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej

3 punkty

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym

4 punkty

- krajowym

3 punkty

- wojewódzkim

2 punkty

- powiatowym

1 punkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

Maksymalna liczba punktów

100 punktów

Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego
Wynik przedstawiony w procentach:
 język polski
 historia i wiedza o społeczeństwie
 matematyka
 przedmioty przyrodnicze
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
Mnoży się przez 0,2

12. Przy przyjmowaniu do liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:
• kandydaci z rodzin wielodzietnych,
• kandydaci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności,
• kandydaci, których co najmniej jeden z rodziców posiada orzeczenie
o niepełnosprawności,
• kandydaci, których jedno z rodzeństwa posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
• kandydaci wychowywani przez jednego rodzica,
• kandydaci objęci pieczą zastępczą
• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
• kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
13. W przypadku równej liczby punktów o przyjęciu kandydata do liceum decyduje wyższa
liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego (szczegóły w dokumencie „Terminy rekrutacji)
14. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
został ustalony przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
15. Komisja Rekrutacyjna:
• ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych liceum,
• ustala listę osób przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych liceum,
• sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
16. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
rodzic lub prawny opiekun ucznia może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
17. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun może
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Akademickim Zespole Szkół
Justyna Wicik

