REGULAMIN REKRUTACJI
DLA ABSOLWENTÓW DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. K. K. BACZYOSKIEGO W LIDZBARKU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:

 Art. 20 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. – ustawa o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2016
poz. 1943 ze zm.) (w odniesieniu do absolwentów dotychczasowych gimnazjów).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 dla
trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

 Zarządzenie nr 6 Warmiosko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

I. Kwalifikowanie kandydatów do klas pierwszych:
1. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów – maksymalna
liczba uczniów w każdej klasie – 30 osób
2. Sposób przeliczania punktów:
Punktacja
Max 54 punkty

Łącznie

Max 18
punktów

3 punkty

Max 100 punktów

7 punktów
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukooczenia
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 punktów.

L.p.
Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty
1.
Za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego wyrażone w stopniu:
1) celującym - 18 punktów
2) bardzo dobrym – 17 punktów
3) dobrym – 14 punktów
4) dostatecznym – 8 punktów
5) dopuszczającym – 2 punkty
2.
Za najwyższą ocenę spośród przedmiotów historia, wiedza o społeczeostwie,
biologia, geografia, fizyka, chemia wyrażoną w stopniu:
1) celującym - 18 punktów
2) bardzo dobrym – 17 punktów
3) dobrym – 14 punktów
4) dostatecznym – 8 punktów
5) dopuszczającym – 2 punkty
3.
Świadectwo z wyróżnieniem
4.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumieo:
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.
5.
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,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
3 punkty;
6.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt. 4-5, 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;
7.
Aktywnośd kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,
zwłaszcza w formie wolontariatu

egzamin gimnazjalny:
a) „częśd humanistyczna"
- język polski – wynik procentowy mnoży się przez 0,2
- historia i wiedza o społeczeostwie – wynik procentowy mnoży się przez
0,2
b) „częśd matematyczno-przyrodnicza"
 matematyka – wynik procentowy mnoży się przez 0,2
 przedmioty przyrodnicze – wynik procentowy mnoży się przez 0,2
c) „częśd z języka obcego nowożytnego"
 poziom podstawowy – wynik procentowy mnoży się przez 0,2

Max 20 punktów
Max 20 punktów

Max 20 punktów
Max 20 punktów

Max 100 punktów

8.

Max 20 punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata

200

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeostwie,
biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie
ukooczenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeostwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęd edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęd edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

4. 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. 1, oceny wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum z zajęd
edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub dana częśd egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego
nowożytnego wymienioną na świadectwie ukooczenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny
wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
6. Do oddziału dwujęzycznego obowiązują w/w kryteria oraz pozytywny wynik sprawdzianu
kompetencji językowych.
7. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej
kolejności.
8. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby
punktów rekrutacyjnych są:
a. łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym;
b. liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie na gimnazjalnym w części humanistycznej
lub matematyczno-przyrodniczej, jeśli jest zbieżna z kierunkiem kształcenia w wybranym
przez kandydata oddziale;
c. średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukooczenia gimnazjum;
d. do oddziału dwujęzycznego wyniki sprawdzianu kompetencji językowych;

9. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym, pierwszeostwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

II Terminy rekrutacji:
1. Składanie podao o przyjęcie do klas pierwszych odbywad się będzie od 6 maja 2019 r.
(poniedziałek) do 14 czerwca 2019 r. (piątek) do godz. 15:00.
Składanie podao o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego odbywad się będzie od 6 maja
2019 r. (poniedziałek) do 22 maja 2019 r. (środa) do godz. 14:00.
2. Sprawdzian kompetencji językowych do oddziału dwujęzycznego zostanie
przeprowadzony 4 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali na parterze budynku
szkoły.
Ogłoszenie wyników sprawdzianu - 5 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 14:00.
3. Kandydaci składają dokumenty (świadectwa ukooczenia gimnazjum i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego) w terminie od 21 czerwca 2019 r.
(piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 15.00.
4. Weryfikacja podao o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydatów kryteriów i warunków wymienionych w pkt. 1 potrwa do 1 lipca
2019r. (poniedziałek).
5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych i kandydatów
niezakwalifikowanych nastąpi 1 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 14:00.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata przyjęcia do szkoły przez przedłożenie oryginału
świadectwa ukooczenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego powinno nastąpid najpóźniej do 10 lipca 2019 r. (środa) do godz. 14:00.
7. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych klas nastąpi 11 lipca
2019 r. (czwartek) do godz. 10:00.
8. Dodatkowe postępowanie uzupełniające – w przypadku wolnych miejsc - potrwa
do 29 sierpnia 2019 r. (czwartek):
 składanie podao powinno nastąpid od 17 lipca 2019 r. (środa) do 6 sierpnia
2019 r.(wtorek) do godz. 14.00.
 potwierdzenie woli przyjęcia przez złożenie dokumentów – do 28 sierpnia
2019 r. (środa) do godz. 14.00.
 ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 29 sierpnia (czwartek) 2019 r. o godz.10.00.

