
REGULAMIN   REKRUTACJI  KANDYDATÓW  DO  KLASY  PIERWSZEJ
XVIII  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

w  ZESPOLE   SZKÓŁ  NR 5

 Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004 r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania  uczniów  do szkół publicznych oraz przechodzenia z  
    jednych typów szkół do innych.
2. Zarządzenie nr 7/2014  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 3.02.2014 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych   
   szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015
  

§1  Planowane oddziały  klas pierwszych  w roku  szkolnym 2014/2015

W  roku  szkolnym  2014/2015  w XVIII Liceum Ogólnokształcącym planuje się 
utworzyć  3 oddziały do 30 uczniów w każdym:

 - klasa  językowo – matematyczna 
   (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski, język niemiecki)      

 - klasa  dziennikarsko – teatralna 
   (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski)

             - klasa medyczno - psychologiczna z elementami wolontariatu
              (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, WOS)

         

§2  Punktacja  i  szczegółowe zasady rekrutacji

1. O  przyjęcie do  klasy I  liceum  mogą  ubiegać się absolwenci  gimnazjum.
 
2. O przyjęciu do  klasy pierwszej decyduje  suma punktów uzyskana  przez  ucznia  za:

- egzamin gimnazjalny 
- oceny  ze świadectwa ukończenia gimnazjum
- osiągnięcia ucznia  wyszczególnione na świadectwie ukończenia  gimnazjum lub inne potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami

3. Maksymalna suma punktów, możliwa  do uzyskania  wynosi 200 

4. Punkty przyznawane są  według następujących kryteriów :
a) maksymalnie 100 pkt. za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 0,2 pkt.za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie z  

       zakresów: języka  polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego  

       na poziomie podstawowym

b) maksymalnie 60 pkt. za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum 

c) maksymalnie 40 pkt. za inne osiągnięcia ucznia

Punkty za  oceny ze świadectwa  ukończenia  gimnazjum są przyznawane z  języka  polskiego, oraz z trzech przedmiotów ustalonych
przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną w zależności  od wybranej klasy: 

 językowo - matematyczna –  matematyka, język obcy, geografia

 dziennikarsko - teatralna  – matematyka, język obcy,  historia

 medyczno - psychologiczna –  matematyka, język obcy, biologia

Po przeliczeniu  ocen na  punkty uczeń  otrzyma :
- za każdą ocenę celującą – 15 pkt.                           
- za każdą ocenę bardzo dobrą – 12 pkt.                    
- za każdą  ocenę dobrą –   9 pkt.                               
- za każdą ocenę dostateczną –   5 pkt.  

                      



       Punkty za osiągnięcia wyszczególnione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub inne potwierdzone odpowiednimi dokumentami  
       przyznawane są następująco:

- 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
- maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia wg następujących kryteriów:

liczba 
punktów

                     szczególne  osiągnięcia 

      30 za tytuł laureata konkursu „Kangur” -  w kategorii uczniów gimnazjum
za zdobycie tytułu finalisty konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 
organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub na zlecenie MEN
za stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej

25
za „bardzo dobry wynik” konkursu „Kangur” -  w kategorii uczniów gimnazjum
za stypendium Prezydenta (burmistrza) Miasta

20
za zdobycie tytułu finalisty w ogólnopolskich pozakuratoryjnych konkursach przedmiotowych
za udział w etapie rejonowym lub wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub na zlecenie MEN

15
za zdobycie tytułu finalisty w konkursach międzyszkolnych i organizowanych przez Zespół Szkół nr 5
oraz za osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu i województwa
za uzyskanie wyróżnienia w konkursie „Kangur” - w kategorii uczniów gimnazjum

5 - 10
za udokumentowaną aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat) 
za udokumentowane osiągnięcia w klubach szkolnych, kołach zainteresowań
za osiągnięcia artystyczne na poziomie wojewódzkim
za certyfikaty językowe -  język angielski (FCE, CAE), język niemiecki (ZD, ZMP)

5
za pracę w gazetce szkolnej i Samorządzie Szkolnym
za wzorowe i bardzo dobre zachowanie na świadectwie ukończenia gimnazjum
za inne osiągnięcia (np. konkursy szkolne) udokumentowane wpisem na świadectwie lub zaświadczeniem
za udział w programach młodzieżowych Unii Europejskiej

        

 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  przedmiotowych o zasięgu  wojewódzkim 
     będą przyjmowani do szkół bez uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej.

6. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej przeprowadzana jest przez PCSS, a jej wyniki  
    przekazywane są do szkół oraz dostępne są w Internecie  na stronie www.wyniki.szczecin.pcss.pl
    Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna udostępnia wyniki rekrutacji.

7. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają:
     a) sieroty – wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych lub rodzin zastępczych;
     b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;  
     c) kandydaci  z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni  psychologiczno- pedagogicznej.                             

§ 3  Składanie  dokumentów

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają dokumenty w sekretariacie szkoły
    w terminie od  12 maja 2014 roku do 5 czerwca 2014roku do godz. 15.00.
2. W dniach 9 – 13 czerwca 2014r. odbędą się sprawdziany uzdolnień kierunkowych.
3. Od 27 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r.  do godz. 15:00 kandydaci składają kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum  
    oraz kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora  
    gimnazjum, które kandydat ukończył.
4. Do 8 lipca 2014r. do godz.12.00 kandydaci składają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych  
    wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki gimnazjum.    

 Wymagane dokumenty:

   a) podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 5 z zaznaczeniem rodzaju klasy do 5 czerwca 2014r.
   b) kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 1 lipca 2014r. 
   c) dokumenty  potwierdzające inne osiągnięcia nie wyszczególnione na świadectwie ukończenia  gimnazjum
   d) dokumenty potwierdzające posiadanie  uprawnień, o których  mowa w § 2 pkt. 7
   e) dwie  fotografie (podpisane na odwrocie)
   f)  kartę zdrowia  (we wrześniu)        
                                                                                                                        

  § 4   Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, odwołania

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji  do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, 
    wyznaczając jej przewodniczącego i określając zadania członków.  
2. Od  decyzji Komisji  przysługuje  odwołanie  do Dyrektora  Szkoły  złożone  w  formie pisemnej  w  sekretariacie, w  ciągu trzech dni 
    od daty ogłoszenia wyników.
4. Decyzja Dyrektora  jest ostateczna. 

http://www.wyniki.szczecin.pcss.pl/

