Regulamin rekrutacji
Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach
na rok szkolny 2017/2018

§1
PODSTAWA PRAWNA
1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Ropczycach na rok szkolny 2017/18 przeprowadzana jest na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
4) Zarządzenia Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia
2017r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania
dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej ponadpodstawowej,
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na
semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny
2017/2018 w województwie podkarpackim.
§2
ZASADY REKRUTACJI
1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Ropczycach zwanego dalej - Liceum - mogą ubiegać się absolwenci
gimnazjów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa
w punkcie 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego,
b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego,
matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych wg zasad
określonych w § 6,
c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego
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 szkoły,
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi
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miejscami, na trzecim etapie rekrutacji są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
a. wielodzietność rodziny kandydata,
b. niepełnosprawność kandydata,
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.
6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim
są przyjmowani w pierwszej kolejności do Liceum.
§3
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Liceum dyrektor szkoły
powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa
zadania członków komisji.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
b) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
na
podstawie
wyników
postępowania
kwalifikacyjnego,
c) sporządzenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych
do szkoły,
d) przeprowadzenie czynności i rozstrzygnięć postępowania uzupełniającego,
e) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego.
3. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej Liceum.
§4
SKŁADANIE DOKUMENTÓW
1. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach kończący gimnazjum składają wniosek (Załącznik nr 1) o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie
od 8 maja do 9 czerwca 2017 r. w sekretariacie Liceum.
2. We wniosku o przyjęcie do Liceum kandydaci deklarują wybrany oddział i drugi
język obcy z zaznaczeniem, czy jest kontynuacją języka z gimnazjum.
3. W terminie od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 należy
dołączyć dokumenty:
a) laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim załączają do wniosku zaświadczenie wojewódzkiej
komisji konkursowej,
b) świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopię potwierdzoną przez
dyrektora gimnazjum),
c) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopię
potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum),
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d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa
w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego.
4. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole
ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5. Do dokumentów, o których mowa w ust. 3 kandydat dołącza dwie fotografie
(podpisane na odwrocie), kartę zdrowia i kserokopię aktu urodzenia.
§5
ZASADY PUNKTACJI
1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
przelicza się na punkty, przyjmując następującą wartość punktową ocen:
1) celujący – 18 pkt.
2) bardzo dobry – 17 pkt.
3) dobry – 14 pkt.
4) dostateczny – 8 pkt.
5) dopuszczający – 2 pkt.
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań
z zakresu:
1) język polski,
2) historia i wiedza o społeczeństwie,
3) matematyka,
4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia)
5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2.
3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa
w § 2 ust. 3 lit. d za:
1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów
3) uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 pkt
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f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 3 pkt
4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt 1 – 3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,
b) krajowym – przyznaje się 3 pkt,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.
5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 pkt.
6) inne osiągnięcia nieujęte w Regulaminie Rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego –
przyznaje się punkty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 marca 2017 r., o którym mowa w § 1 pkt 2.
4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu,
punkty przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 marca 2017 r., o którym mowa w § 1 pkt 2.
6. Kandydaci będą przyjmowani do Liceum w kolejności, jaką wyznaczy liczba
uzyskanych punktów, o których mowa w tym paragrafie.
§6
PLANOWANE ODDZIAŁY KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Kierunki
kształcenia

Matematycznoinformatyczny

Biologicznochemiczny

Matematycznochemiczny

Humanistycznopsychologiczny

Przedmioty
ze świadectwa
gimnazjalnego,
z których oceny
przeliczane są na
punkty
matematyka,
język polski,
język angielski,
informatyka
albo fizyka
matematyka,
język polski,
język angielski,
biologia
albo chemia
matematyka,
język polski,
język angielski,
fizyka
albo chemia
matematyka,
język polski,
język angielski,
biologia

Przedmioty
realizowane
w zakresie
rozszerzonym

* Drugi język

Matematyka
w fizyce

Matematyka,
informatyka,
fizyka albo
język angielski
Biologia,
chemia,
matematyka
albo język
angielski
Matematyka,
chemia,
fizyka albo
język angielski
Język polski,
biologia
język angielski
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** Dodatkowe
przedmioty
uzupełniające

Matematyka
stosowana
Język
niemiecki
albo
język włoski
albo
język rosyjski

Biotechnologia

nowoczesna
Edukacja
prawna
Literackie
fascynacje
sztuką
Język
niemiecki
w medycynie

Menadżerskoekonomiczny

Społecznoprawny

Logistyczny

matematyka,
język polski,
język angielski,
geografia
matematyka,
język polski,
język angielski,
wiedza
o społeczeństwie
matematyka,
język polski,
język angielski,
geografia

Matematyka,
geografia,
język angielski
Wiedza o
społeczeństwie,
język angielski,
język polski
Wiedza o
społeczeństwie,
geografia,
język angielski

§7
TERMINARZ REKRUTACJI
1. Od 8 maja do 9 czerwca 2017 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

2.

3.

4.

5.
6.

ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym,
od 23 do 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00 – przyjmowanie oryginałów lub kopii
świadectw ukończenia gimnazjum oraz oryginałów lub kopii zaświadczeń
o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez
dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
30 czerwca 2017r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych
zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu
albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły,
od 30 czerwca do 5 lipca 2017r. do godz. 15.00 – rodzice kandydatów
umieszczonych na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów
dokumentów,
7 lipca 2017r. do godz. 10.00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły,
od 10 lipca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. - rekrutacja uzupełniająca (w przypadku
wolnych miejsc).
§8
TRYB ODWOŁAWCZY

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic
kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
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3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora
przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które
powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok
szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
§9
1. Regulamin rekrutacji przyjęto Zarządzeniem Nr 9/2017 Dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach z dnia 24 kwietnia
2017r.
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