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1. Postanowienia ogólne
Szkolna Procedura Rekrutacyjna nie dotyczy przyj cia kandydata do szko
trakcie roku szkolnego. tym przypadku decyzj przyj ciu do szko podejmuje dyrektor szko y.
Szkolna Procedura Rekrutacyjna okre la kryteria przyjmowania kandydatów do szko y, tryb post powania rekrutacyjnego, rodzaj dokumentów niezb dnych
post powaniu rekrutacyjnym oraz
zakres uprawnie obowi zków Komisji Rekrutacyjnej.
Rejestracja kandydatów do szko odbywa si
formie elektronicznej scentralizowanej.
Rekrutacja do szko prowadzona jest na wolne miejsca. Informacj
ofercie edukacyjnej szko y,
kryteriach rekrutacyjnych, liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomo ci dyrektor szko y. Informacja umieszczana jest
systemie rekrutacji elektronicznej, na
szkolnej stronie internetowej pod adresem www.lobierun.edu.pl oraz na tablicy og osze
holu
ównym.
Post powanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna, powo ywana przez dyrektora szko y.
Szko prowadzi nabór oparciu zasad powszechnej dost pno ci.
Kandydatami ubiegaj cymi si miejsce szkole mog by absolwenci gimnazjów bez wzgl du na
miejsce zamieszkania legitymuj cy si wiadectwem uko czenia gimnazjum lub szko równorz dnej przypadku kandydatów, którzy szko typu gimnazjalnego ko czyli za granic na zasadach okre lonych odr bnych przepisach.
trakcie rekrutacji kandydaci maj prawo wskaza wszystkie oddzia
oferty edukacyjnej szko
do którego chc by przyj ci.
We wniosku kandydaci wskazuj oddzia oferty edukacyjnej szko do którego chc by przyj ci
lub oddzia okre laj jednocze nie oddzia pierwszego wyboru, drugiego wyboru itd.
Postanowienia niniejszego regulaminu dotycz wniosków,
których wskazano Liceum Ogólnokszta ce im. Powsta ców skich Bieruniu jako szko pierwszego wyboru.
2. Terminy rekrutacji
od 18 maja do 18 czerwca 2018 r., godzinach pracy sekretariatu szko y, kandydat:
a. rejestruje si
scentralizowanym rekrutacyjnym systemie elektronicznym wprowadzaj
wymagane dane,
b. generuje drukuje wniosek przyj cie do klasy pierwszej szko y, który podpisuj jego rodzice,
c. sk ada wydrukowany scentralizowanego rekrutacyjnego systemu elektronicznego wniosek
przyj cie do klasy pierwszej wraz dokumentami potwierdzaj cymi spe nianie przez kandydata warunków kryteriów branych pod uwag
post powaniu rekrutacyjnym do szko
pierwszego wyboru
od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r., godzinach pracy sekretariatu szko y, kandydat dostarcza
do szko pierwszego wyboru wiadectwo uko czenia gimnazjum za wiadczenia wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tych dokumentów po wiadczone przez dyrektora gimnazjum,
lipca 2018 r., godz. 00 podanie do publicznej wiadomo ci listy kandydatów zakwalifikowanych do szko ponadgimnazjalnej listy osób niezakwalifikowanych do szko y,
od lipca do 12 lipca 2018 r., godzinach pracy sekretariatu szko potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyj cia do szko
postaci przed enia orygina
wiadectwa uko czenia gimnazjum oraz orygina za wiadczenia wynikach egzaminu gimnazjalnego, ile nie zosta one
one we wcze niejszym terminie (patrz pkt 2).
13 lipca 2018 r., podanie do publicznej wiadomo ci listy kandydatów przyj tych nieprzyj tych do
szko y.
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Je eli po przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego szko nadal dzie posiada wolne
miejsca, Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi post powanie uzupe niaj ce, które ko czy si
dniem 20 sierpnia 2018 r.
Post powanie uzupe niaj ce przeprowadza si na zasadach okre lonych
3.
3. Terminy rekrutacji uzupe niaj cej
od 13 lipca do 17 lipca 2018 r., godzinach pracy sekretariatu szko
kandydat sk ada wniosek
przyj cie do klasy pierwszej szko wraz dokumentami potwierdzaj cymi spe nianie przez kandydata warunków kryteriów branych pod uwag
post powaniu rekrutacyjnym do szko
pierwszego wyboru, tym wiadectwa uko czenia gimnazjum za wiadczenia wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopie tych dokumentów po wiadczone przez dyrektora gimnazjum.
10 sierpnia 2018 r., godz. 00 podanie do publicznej wiadomo ci listy kandydatów zakwalifikowanych do szko ponadgimnazjalnej listy osób niezakwalifikowanych do szko y,
do 13 sierpnia 2018 r., godzinach pracy sekretariatu szko y, potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyj cia do szko
postaci przed enia orygina
wiadectwa uko czenia gimnazjum
oraz orygina za wiadczenia wynikach egzaminu gimnazjalnego, ile nie zosta one
one we
wcze niejszym terminie,
do 14 lipca 2018 r., podanie do publicznej wiadomo ci listy kandydatów przyj tych nieprzyj tych
do szko y.
4. Kryteria naboru
przyj ciu ucznia do szko decyduje czna ilo punktów przyznana za:
a. wyniki egzaminu gimnazjalnego, zastrze eniem pkt 8,
b. oceny wybranych przedmiotów obowi zkowych realizowanych gimnazjum,
c. uko czenie gimnazjum wyró nieniem,
d. szczególne osi gni cia wymienione na wiadectwie uko czenia gimnazjum.
Zasady przeliczania punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego, przy czym:
a. za egzamin
zyka polskiego 0,2 pkt za ka dy uzyskany procent
b. za egzamin historii wiedzy spo ecze stwie 0,2 pkt za ka dy uzyskany procent
c. za egzamin matematyki 0,2 pkt za ka dy uzyskany procent
d. za egzamin przedmiotów przyrodniczych 0,2 pkt za ka dy uzyskany procent
e. za egzamin
zyka obcego zdawanego na poziomie podstawowym 0,2 pkt za ka dy uzyskany procent
Zasady przeliczania punktów za oceny czterech przedmiotów, przy czym brane pod uwag
oceny z: zyka polskiego oraz najlepsze oceny przedmiotów: zyk obcy, matematyka, historia,
geografia, wiedza spo ecze stwie, biologia, chemia, informatyka fizyka, uzyskane na wiadectwie
uko czenia gimnazjum, przy czym:
a. za ocen celuj
20 pkt
b. za ocen bardzo dobr 16 pkt
c. za ocen dobr 12 pkt
d. za ocen dostateczn
pkt
e. za ocen dopuszczaj ca
pkt
punkty za wiadectwo uko czenia gimnazjum wyró nieniem
pkt
Zasady przeliczania punktów za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego
zwyci skim tytu em zawodach wiedzy, artystycznych sportowych, organizowanych przez kuratora wiaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty dziaaj ce na terenie szko y, wyj tkiem tytu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytu laureata konkursu przedmiotowego zasi gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, których mowa pkt. niniejszej procedury, przy czym za:
a. uzyskanie zawodach wiedzy
cych konkursem zasi gu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów wiaty na podstawie zawartych porozumie
tytu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje si 10 punktów,
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tytu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje si
punktów
tytu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje si
punktów,
b. uzyskanie zawodach wiedzy
cych konkursem zasi gu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora wiaty:
dwóch lub wi cej tytu ów finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje si 10 punktów,
dwóch lub wi cej tytu ów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
przyznaje si punktów,
dwóch lub wi cej tytu ów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje si punktów,
tytu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje si punktów,
tytu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje si punktów,
tytu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje si punkty;
c. uzyskanie wysokiego miejsca
zawodach wiedzy innych ni wymienione lit.
b, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora wiaty lub inne podmioty dzia ace na terenie szko y, na szczeblu:
mi dzynarodowym przyznaje si punkty,
krajowym przyznaje si punkty,
wojewódzkim przyznaje si punkty,
powiatowym przyznaje si punkt.
d.
przypadku gdy kandydat ma wi cej ni jedno szczególne osi gni cie zawodach wiedzy,
artystycznych sportowych, wymienione na wiadectwie uko czenia gimnazjum, maksymalna
liczba punktów mo liwych do uzyskania za wszystkie osi gni cia wynosi 13 punktów.
Za sta dzia alno spo eczn
charakterze wolontariusza
pkt
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego zasi gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie odr bnymi
przepisami wydanymi przyjmowani do szko
pierwszej kolejno ci, je eli posiadaj wiadectwo uko czenia gimnazjum.
przypadku absolwentów gimnazjów zwolnionych obowi zku przyst pienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza si na punkty oceny
zyka polskiego, matematyki, historii, wiedzy spo ecze stwie, biologii, chemii, fizyki, geografii
zyka obcego nowo ytnego, wymienione na wiadectwie uko czenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
a.
zyka polskiego matematyki oceny wyra onej stopniu:
celuj cym przyznaje si po 20 punktów,
bardzo dobrym przyznaje si po 16 punktów,
dobrym przyznaje si po 12 punktów,
dostatecznym przyznaje si po punktów,
dopuszczaj cym przyznaje si po punkty;
b. historii wiedzy spo ecze stwie oceny wyra onej stopniu:
celuj cym przyznaje si po 20 punktów,
bardzo dobrym przyznaje si po 16 punktów,
dobrym przyznaje si po 12 punktów,
dostatecznym przyznaje si po punktów,
dopuszczaj cym przyznaje si po punkty;
oraz liczb punktów uzyskan po zsumowaniu punktów tych zaj edukacyjnych dzieli si
przez 2;
c. biologii, chemii, fizyki geografii oceny wyra onej stopniu:
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celuj cym przyznaje si po 20 punktów,
bardzo dobrym przyznaje si po 16 punktów,
dobrym przyznaje si po 12 punktów,
dostatecznym przyznaje si po punktów,
dopuszczaj cym przyznaje si po punkty;
oraz liczb punktów uzyskan po zsumowaniu punktów tych zaj edukacyjnych dzieli si
przez 4;
d.
zyka obcego nowo ytnego oceny wyra onej stopniu:
celuj cym przyznaje si po 20 punktów,
bardzo dobrym przyznaje si po 16 punktów,
dobrym przyznaje si po 12 punktów,
dostatecznym przyznaje si po punktów,
dopuszczaj cym przyznaje si po punkty;
przypadku osób zwolnionych obowi zku przyst pienia do danego zakresu odpowiedniej cz ci
egzaminu gimnazjalnego lub danej cz ci egzaminu gimnazjalnego przelicza si na punkty, sposób okre lony wy ej, oceny wymienione na wiadectwie uko czenia gimnazjum zaj edukacyjnych, których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej cz ci egzaminu gimnazjalnego lub
dana cz
egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
przypadku równorz dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post powania rekrutacyjnego, na drugim etapie post powania rekrutacyjnego przyjmuje si kandydatów problemami
zdrowotnymi, ograniczaj cymi mo liwo ci wyboru kierunku kszta cenia ze wzgl du na stan zdrowia, potwierdzonymi opini publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
tym publicznej
poradni specjalistycznej.
przypadku równorz dnych wyników uzyskanych na drugim etapie post powania rekrutacyjnego lub je eli po zako czeniu tego etapu szko a, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim
etapie post powania rekrutacyjnego brane pod uwag
cznie nast puj ce kryteria:
a. wielodzietno rodziny kandydata,
b. niepe nosprawno kandydata,
c. niepe nosprawno jednego rodziców kandydata,
d. niepe nosprawno obojga rodziców kandydata,
e. niepe nosprawno rodze stwa kandydata,
f. samotne wychowywanie kandydata rodzinie,
g. obj cie kandydata piecz zast pcz
Kryteria których mowa maj jednakowa warto
Ucze przybywaj cy zagranicy jest przyjmowany do szko
kwalifikowany do odpowiedniej
klasy na podstawie dokumentów, je eli szko dysponuje wolnymi miejscami.
Je eli ucze przybywaj cy zagranicy nie mo przed
dokumentów, zostaje przyj ty do szko
zakwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, której termin
ustala dyrektor szko y.
Rozmow kwalifikacyjn uczniem przybywaj cym zagranicy przeprowadza dyrektor szko y,
udzia em pedagoga szkolnego nauczycieli przedmiotów maturalnych, tym przedmiotów realizowanych klasie miejsce której ubiega si kandydat, wed ug programu rozszerzonego.
rozmowie kwalifikacyjnej mo uczestniczy
charakterze obserwatora rodzic ucznia.
przypadku ucznia przybywaj cego zagranicy, który nie zna zyka polskiego, rozmow kwalifikacyjn przeprowadza si
zyku obcym, którym pos uguje si ucze przybywaj cy zagranicy.
razie potrzeby nale zapewni
rozmowie kwalifikacyjnej udzia osoby adaj cej zykiem
obcym, którym pos uguje si ucze przybywaj cy zagranicy.
5. Rekrutacja elektroniczna
Szko bierze udzia
zcentralizowanej rekrutacji elektronicznej,
poddaj si jej wszystkim rygorom.

kandydaci wybieraj

szko
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Post powanie rekrutacyjne sk ada si nast puj cych etapów:
a. zarejestrowanie kandydata systemie elektronicznego naboru;
b. post powanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisj Rekrutacyjn
c. podanie do publicznej wiadomo ci, poprzez umieszczenie widocznym miejscu siedzibie
szko listy kandydatów przyj tych nieprzyj tych do szko y;
d. post powanie odwo awcze;
e. post powanie uzupe niaj ce, przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji
szko dysponuje nadal wolnymi miejscami.
6. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
Podstaw udzia
post powaniu rekrutacyjnym jest
enie szkole pierwszego wyboru,
terminach których mowa
2:
a. wniosku przyj cie do szko wraz wymaganymi za cznikami,
b. wiadectwa uko czenia gimnazjum,
c. za wiadczenia szczegó owych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
d. dokumentu potwierdzaj cego okoliczno ci, których mowa
pkt
je li dotyczy
e. orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej potrzebie kszta cenia specjalnego je li
dotyczy
Wniosek którym mowa pkt. 1, lit. a) pobiera si programu elektronicznego obs uguj cego
elektroniczn rekrutacj scentralizowan dost pnego ze strony internetowej szko
www.lobierun.edu.pl
Wype niony wniosek wraz za cznikami sk ada si
terminie, którym mowa
2 do szko
pierwszego wyboru.
Przewodnicz cy Komisji Rekrutacyjnej terminie do 30 czerwca 2016 r. mo zwróci si do wójta
/burmistrz/ prezydenta miasta
ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania kandydata potwierdzenie okoliczno ci przedstawionych
wiadczeniach rodzica/opiekuna.
Odmowa przed enia dokumentów, które zwróci si Przewodnicz cy Komisji Rekrutacyjnej jest
równoznaczna rezygnacj udzia
rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia mo liwo ci korzystania pierwsze stwa przyj cia okre lonego kryteriach naboru.

6.

7. Procedura odwo awcza
terminie dni od dnia podania do publicznej wiadomo ci listy kandydatów przyj tych kandydatów nieprzyj tych, rodzic kandydata mo wyst pi do Szkolnej Komisji rekrutacyjnej wnioskiem sporz dzenie uzasadnienia odmowy przyj cia kandydata do szko y.
Uzasadnienie sporz dza komisja rekrutacyjna terminie dni od dnia wyst pienia wnioskiem
uzasadnienie.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyj cia, tym najni sz liczb punktów, która uprawnia do przyj cia, oraz liczb punktów, któr kandydat uzyska
post powaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata, terminie dni od dnia otrzymania uzasadnienia mo wnie do dyrektora
szko odwo anie od rozstrzygni cia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Obowi zuje forma pisemna.
Dyrektor szko rozpatruje odwo anie od rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej terminie dni od
dnia otrzymania odwo ania.
Na rozstrzygni cie dyrektora
skarga do du administracyjnego.
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8. Przepisy ko cowe
Zmiany do Procedury wprowadzane na zasadach obowi zuj cych przy jej wprowadzeniu.
Procedura okre lona zosta na rok szkolny 2018/2019 obowi zuje od dnia 28 lutego 2018 r.
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