OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH
na rok szkolny 2019/2020
1. Szkoły ponadpodstawowe:
•

4-letnie liceum ogólnokształcące,

•

5-letnie technikum,

•

branżowa szkoła I stopnia,

•

szkoła policealna,

•

szkoła dla dorosłych (LOD),

Dyrektor szkoły ponadpodstawowej:
1. Powołuje komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
wyznacza jej przewodniczącego.
2. Do końca lutego podaje do publicznej wiadomości informacje o:
•

języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania
(oddziały międzynarodowe),

•

sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe (szkoła/oddział sportowy),

•

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na
świadectwie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Do końca lutego podaje do publicznej wiadomości szczegółowy termin:

•

przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do oddziału wymagającego
od kandydata indywidualnych predyspozycji,

•

przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym
zawodzie (szkoły policealne),

•

przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (szkoła dla dorosłych).

•

przyjmuje wnioski od kandydatów ubiegających się o przyjęcia do szkoły,

•

rozpatruje odwołania rodziców/pełnoletniego ucznia od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej uzasadniającej odmowę przyjęcia kandydata do szkoły.
Przyjmowanie w pierwszej kolejności do wybranych szkół

•

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w
pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – absolwenci klas
gimnazjalnych

•

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w
pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej – absolwenci klas
ósmych.
Zachowanie uprawnień
Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w
latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są
przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej jeżeli
spełniają wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do danej szkoły.

Na świadectwie ukończenia szkoły w części dotyczącej szczególnych osiągnięć
ucznia odnotowuje się:
•

Uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne
podmioty działające na terenie szkół.

•

Na świadectwie ukończenia szkoły w części dotyczącej szczególnych osiągnięć
ucznia odnotowuje się: osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w
formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.
Kryteria przeliczania punktów

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Punkty za świadectwo

Maksymalna liczba
punktów
100 pkt

aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celująca)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

