Regulamin naboru do klas
pierwszych V Liceum
Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema
w Koszalinie

na rok szkolny 2015/2016

Podstawa prawna:
I.
Art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r.,
poz. 7)
II.
Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 4/2015
z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do
publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

§1

Postanowienia wstępne.

1. Za całość rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 odpowiada dyrektor szkoły.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.
3. W pracach Komisji uczestniczą m.in. wicedyrektorzy, kandydaci na
wychowawców klas pierwszych i specjalista ds. liceum.
§ 2 Zasady rekrutacji.
1. Rekrutacja do szkoły odbywa się z wykorzystaniem systemu
elektronicznego.
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2. Kandydat wybiera w systemie maksymalnie trzy szkoły, ilość
profili w szkole jest dowolna, drukuje podanie i składa tylko
w szkole pierwszego wyboru.
a) Do podania kandydat dołącza:
potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum,
potwierdzone kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie, w przypadku wybrania szkoły prowadzonej kształcenie
zawodowe (w drugim lub trzecim wyborze),
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku
uczniów niepełnosprawnych kandydujących do oddziałów
integracyjnych,
potwierdzoną kopię zaświadczeń szczególnych osiągnięć,
które punktowane są przy rekrutacji,

b)
Kandydaci
umieszczeni
na
listach
kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę
podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału
zaświadczenia
o
szczegółowych
wynikach
egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz 3
fotografie.
3. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych
punktów. Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania
w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200, w tym:
100 pkt. - za egzamin gimnazjalny - 0,2 pkt. za każdy punkt
procentowy
uzyskany
na
egzaminie
gimnazjalnym
z zakresów:
- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych
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- języka obcego nowożytnego na poziomie podst.
maksymalnie 100 pkt. za „świadectwo" w tym:
a) maksymalnie 60 pkt. za oceny z:
- j. polskiego,
- historii,
- biologii,
- matematyki zgodnie z
punktacją:
- 15 pkt. - celujący
- 12 pkt. - bardzo dobry
- 9 pkt. - dobry
- 5 pkt. - dostateczny
b) maksymalnie 40 pkt. za osiągnięcia ucznia w tym:
- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
- osiągnięć edukacyjnych, sportowych, artystycznych.

Szczególne kryteria punktowania osiągnięć.

L.p.
1.

2.
3.
4.
5.

Liczba
punktów

Szczególne osiągnięcia kandydata
Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
(kuratoryjnego)

35

Tytuł laureata konkursu (innego niż umieszczonego w wykazie
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty) o zasięgu wojewódzkim i
ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza
treść podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu
Tytuł finalisty konkursu, o którym mowa w p. 2
Indywidualny tok lub program nauki realizowany z co najmniej dwóch
przedmiotów
Indywidualny tok lub program nauki realizowany z jednego przedmiotu
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25
15
35
15

6.

Tytuł laureata konkursu przedmiotowego dla gimnazjalistów
organizowanego przez szkoły ponadgimnazjalne Koszalina (wymagany
jest oryginał zaświadczenia wydanego przez szkołę)

25

7.

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez szkoły
ponadgimnazjalne Koszalina (wymagany jest oryginał zaświadczenia
wydanego przez szkołę)

15

8.

Ukończenie z wyróżnieniem zajęć dla gimnazjalistów
organizowanych przez I, II, V LO (wymagany jest oryginał
zaświadczenia wydanego przez LO)

15

9.

Ukończenie zajęć dla gimnazjalistów organizowanych przez I, II, i V LO
(wymagany jest oryginał zaświadczenia wydanego przez LO)

5

10.

Pełnienie funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego
samorządu szkolnego - w połączeniu z wzorową oceną z
zachowania

10

11.

Pełnienie funkcji przewodniczącego samorządu klasowego
(„gospodarza")- w połączeniu z wzorową lub bardzo dobrą oceną
z zachowania

5

13.

Systematyczne zaangażowanie w działania o charakterze
wolontariackim (wymagany jest oryginał zaświadczenia
wydanego przez organizację charytatywną) pod warunkiem
wpisania na świadectwie
Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem („pasek")

14.

Ukończenie Gimnazjum ze średnią nie mniejszą niż 4,8

10

15.

Zdobycie - indywidualnie lub zespołowo - tytułu mistrza województw w
dowolnej dyscyplinie sportu lub miejsca I-X w mistrzostwach Polski

15

16.

Zdobycie - indywidualnie lub zespołowo - II, III lub IV miejsca w
mistrzostwach województwa w dowolnej dyscyplinie sport

10

17.

Uzyskanie (indywidualnie lub zespołowo) najwyższych lokat (miejsca IIII) w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach, festiwalach i
przeglądach w dziedzinie twórczości artystycznej

15

18.

Uzyskanie (indywidualnie lub zespołowo) najwyższych lokat (miejsce IIII) w wojewódzkich konkursach, festiwalach i przeglądach w dziedzinie
twórczości artystycznej

10

12.

5
5

Punkty sumowane są do liczby maksymalnej - 40 (bez świadectwa z
paskiem maksymalnie do 35)

4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
laureaci Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka
Angielskiego dla gimnazjalistów oraz
laureaci
konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez
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Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty przyjmowani są do
szkoły w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów
ustalonych przez szkołę.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą,
- kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi
możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologicznopedagogicznej, lub poradni specjalistycznej.
Kryteria mają jednakową wartość.
6. W
przypadku
prowadzenia
przez
szkołę
rekrutacji
uzupełniającej, kandydat musi złożyć do szkoły podanie w wersji
papierowej (druk przygotowany przez szkołę) co jest równoznaczne
z chęcią brania udziału w rekrutacji uzupełniającej w naszej szkole.

§ 3 Terminarz
od 11 maja 2015 r.
do 3 czerwca 2015 r.

Składanie podania przez kandydatów do szkoły

do godziny 15.00
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19 - 24 czerwca 2015 r.

Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły

26 czerwca – 30 czerwca
2015 r.
do godz. 1500

Złożenie przez kandydata kserokopii świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych
dokumentów
Ogłoszenie
list
kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
Potwierdzenie przez uczniów woli podjęcia nauki w danej
szkole
poprzez
złożenie
oryginału
świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

3 lipca 2015 r.
do godz. 1500

do 8 lipca 2015 r.
do godz. 1200
8 lipca 2015 r. do godz.
1400

w terminie 7 dni od dnia
podania do publicznej
wiadomości list
kandydatów przyjętych i
kandydatów nie przyjętych
do szkoły
do 5 dni od dnia złożenia
wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia
odwołania od
rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyj nej
do 28 sierpnia 2015r.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły
i kandydatów nieprzyjętych

Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do danej szkoły

Przygotowanie
przyjęcia

i

wydania

uzasadnienia

odmowy

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
Rozstrzygnięcie
przez
dyrektora
odwołania
od
rozstrzygnięcia
komisji
rekrutacyjnej
wyrażonej
w pisemnym
uzasadnieniu
odmowy
przyjęcia
Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach,
które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
dysponują wolnymi miejscami
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