Zasady przyjęć absolwentów gimnazjów do klas pierwszych
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu
w roku szkolnym 2018/2019
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, ze zm.)
 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

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

 Zarządzenie Nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych
publicznych

szkół

dla

absolwentów

dotychczasowego trzyletniego liceum

dotychczasowego

ogólnokształcącego

gimnazjum,
(…)

tj.

na terenie

województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.
1. Dyrektor szkoły, w terminie do 15 lutego 2019 r., powołuje Komisję RekrutacyjnoKwalifikacyjną (zwaną dalej komisją), która przeprowadza rekrutację kandydatów do klas
pierwszych w/g tego regulaminu. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli
szkoły (z wyłączeniem dyrektora szkoły i nauczyciela, którego dziecko uczestniczy w
postępowaniu rekrutacyjnym). Do zadań komisji należy między innymi weryfikacja
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Dyrektor szkoły może
dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na
przewodniczącego komisji.
2. Komisja w terminie do 24 lutego 2019 r. ustala listę obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danej klasy. Do końca lutego dyrektor szkoły
podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły,
listę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie

ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danej
klasy.
3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie gimnazjum publicznego
lub gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej.
4. Kandydaci do szkoły, w terminie od 25 kwietnia 2019 roku do 10 czerwca 2019 roku
dokonują rejestracji do systemu rekrutacji elektronicznej w macierzystym gimnazjum
jeżeli gimnazjum jest objęte tym systemem lub indywidualnie. Kandydat dokonuje
rejestracji elektronicznej do maksymalnie trzech szkół. W obrębie szkoły kandydaci mogą
wybrać dowolną ilość oddziałów.
4a. Kandydat w terminie od 25 kwietnia 2019 roku do 10 czerwca 2019 roku, składa wniosek
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w
sekretariacie II LO, o ile jest to szkoła pierwszego wyboru.
5. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć w terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku
oryginał lub kopię świadectwa i oryginał lub kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Kopia świadectwa i kopia zaświadczenia o
wynikach egzaminu powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
dyrektora gimnazjum. Wszystkie informacje o kandydatach weryfikuje II LO, o ile jest
szkołą pierwszego wyboru.
5a. Od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 roku komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację
wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
6. 28 czerwca 2019 roku o godz.1200, nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej
oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej.
7. Do 9 lipca 2019 roku rodzice kandydata albo kandydat pełnoletni umieszczeni na listach
zakwalifikowanych do przyjęcia zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w II LO
poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły. Należy także dołączyć następujące dokumenty:
a) kartę informacyjną
b) kartę zdrowia i szczepień
c) dwie fotografie

d) laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, olimpiad, zawodów itp. ( szczebla
co najmniej

wojewódzkiego)

dołączają

dyplom

laureata

lub

kserokopię

z potwierdzoną zgodnością z oryginałem przez dyrektora gimnazjum.
e) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi
schorzeniami,

orzeczenie

kwalifikacyjne

publicznej

poradni

psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
8. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów otrzymanych po dodaniu:


punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego sprawdzającego umiejętności
i wiadomości dla zadań z zakresu:

a) język polski,
b) historia i wiedza o społeczeństwie,
c) matematyka,
d) przedmioty przyrodnicze
e) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, przelicza się na punkty
według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Liczba
punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100 punktów.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty
według zasady, że jeden procent w każdym z zakresów a)-e) mnoży się przez 0,2


punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum
(wskazanych dalej dla poszczególnych klas) :
za ocenę

celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty



punkty przyznane przez komisję za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum przy czym:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
b) za szczególne osiągnięcia w konkursach i zawodach wiedzy organizowanych
przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień w tym:
-

finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim otrzymuje

10 punktów,

-

laureat

konkursu

tematycznego

lub

interdyscyplinarnego

o

zasięgu

interdyscyplinarnego

o

zasięgu

ponadwojewódzkim otrzymuje 7 punktów,
-

finalista

konkursu

tematycznego

lub

ponadwojewódzkim otrzymuje 5 punktów,
finalista konkursu o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo

-

turnieju o zasięgu ogólnopolskim z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej otrzymuje 10 punktów
-laureat konkursu o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o
zasięgu ogólnopolskim z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej otrzymuje 4 punkty,
finalista konkursu o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo

-

turnieju o zasięgu ogólnopolskim z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej otrzymuje 3 punkty,
- laureat dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim otrzymuje 10 punktów
laureat dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub

-

interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje 7 punktów,
laureat dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub

-

interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje 5 punktów
- finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje 7
punktów
-

laureat

konkursu

tematycznego

lub

interdyscyplinarnego

o

zasięgu

wojewódzkim otrzymuje 5 punktów
- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu
wojewódzkim otrzymuje 3 punkty
- finaliści i laureaci zawodów wiedzy będących konkursem albo turniejem, o
zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim otrzymują od 2 do 10 punktów
zgodnie z § 7 ust. 1 punkt 4 Rozporządzenia MEN
- za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, 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
c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu– 3 punkty.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie

ukończenia gimnazjum,

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

Uwaga: Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora
oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych
organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa
Edukacji Narodowej będą przyjęci do szkoły w pierwszej kolejności.
Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty a
olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.
9. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych przez dwóch lub więcej
kandydatów pierwszeństwo w przyjęciu mają:
-

sieroty, wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych

-

kandydaci posiadający orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej publicznej poradni specjalistycznej

-

w pozostałych przypadkach decyduje wcześniejszy termin złożenia wniosku.

10. Dnia 10 lipca 2019 r. o godzinie 1200 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych w poczet uczniów klas pierwszych i kandydatów
nieprzyjętych.
10a. Dnia 11 lipca 2019 r. dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych
miejsc w szkole.
11. Komisja przydziela uczniów do klas biorąc pod uwagę:


deklarację ucznia co do przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym



ilość punktów uzyskanych jako suma punktów:
a) dla klasy A z rozszerzonym programem matematyki, informatyki albo geografii i
języka angielskiego z:

-

egzaminu gimnazjalnego

-

z przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum: język polski, matematyka,
informatyka albo geografia (*), język angielski;
b) dla klasy B z rozszerzonym programem języka angielskiego i geografii z:

-

egzaminu gimnazjalnego

-

z przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum: język polski, matematyka, język
angielski, geografia;
c) dla klasy C z rozszerzonym programem języka polskiego i języka angielskiego z:

-

egzaminu gimnazjalnego

-

z przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum: język polski, matematyka, język
angielski, historia albo wiedza o społeczeństwie (*)

d) dla klasy D z rozszerzonym programem biologii i chemii z:
-

egzaminu gimnazjalnego

-

z przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum: język polski, matematyka,
biologia, chemia ;

(*) uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał wyższą ocenę na świadectwie.
Uwaga: Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, olimpiad, zawodów itp. stopnia
co najmniej wojewódzkiego mają prawo wyboru klasy bez względu na ilość
uzyskanych punktów.
12. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół końcowy
i ustala listę przyjętych do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu.
13. W sytuacji, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami po zakończeniu
postępowania kwalifikacyjnego, odbędzie się postępowanie uzupełniające. Od 11 lipca
2019 roku do 16 lipca 2019 roku uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do wybranej przez
siebie szkoły lub kandydaci którzy zdawali egzamin gimnazjalny w późniejszym terminie,
mogą złożyć wniosek o przyjęcie wraz z oryginałami dokumentów i przejść procedurę
rekrutacyjną. Ten etap rekrutacji prowadzony jest tylko tradycyjnie poza systemem
rekrutacji elektronicznej. Weryfikacja wniosków odbędzie się od 11 lipca 2019 roku do 30
lipca 2019 roku . 31 lipca 2019 roku o godzinie 1200 komisja rekrutacyjna podaje do
publicznej

wiadomości

niezakwalifikowanych

do

listę
klas

kandydatów
pierwszych

zakwalifikowanych
w

postępowaniu

i

kandydatów

uzupełniającym.

Potwierdzenie woli przez rodziców albo pełnoletniego kandydata powinno nastąpić do 20
sierpnia 2019 roku. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym nastąpi
22 sierpnia 2019 roku o godzinie 1200. Wyniki rekrutacji uzupełniającej przewodniczący
komisji rekrutacyjnej wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.
13a. 23 sierpnia 2019 roku dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych
miejsc w szkole po przeprowadzonym postępowaniu uzupełniającym.
14. Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o
społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego,
wymienione na świadectwie ukończenia 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 po18 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 społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po18 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 zajęć 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 po18 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 zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.
15. Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na
punkty, w sposób określony w ustępie 14, oceny wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy
zwolnienie.
16. Kandydatom zwolnionym 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 ukończenia gimnazjum, przy czym
za uzyskanie 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.
15. W przypadku spraw spornych decyzja należy do dyrektora szkoły.

