Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych czteroletniego liceum
(na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej)
w roku szkolnym 2020/2021
I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

Regulamin opracowano na podstawie:
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r. Poz. 1737) , Zarządzenia
nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. Harmonogramu postępowania
rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określony przez Ministra Edukacji Narodowej zgodnie
z § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz. U. z 2020 r. poz. 493
z późn. zm.)
Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, (…), stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

§ 1.

Rekrutację kandydatów do 7 klas pierwszych przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjnokwalifikacyjna zwana dalej komisją, powołana przez dyrektora. Dyrektor powołując
komisję wyznacza jej przewodniczącego, określa jej zadania i zadania jej członków.

§ 2.

Rekrutację przeprowadza się do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego
na podbudowie szkoły podstawowej. Rekrutację prowadzi się do klas z przedmiotami
rozszerzonymi:

§ 3.

•

matematyka, fizyka;

•

biologia, chemia;

•

matematyka, chemia;

•

matematyka, biologia;

•

matematyka, geografia, język angielski;

•

język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie;

•

geografia, język polski, język angielski.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest lista rankingowa. Kryteria przyjęć uwzględniają
punktowy wynik egzaminu ósmoklasisy, punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych
oraz punkty uzyskane za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej wg. zapisów w Rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

§ 5.

Zajęcia edukacyjne, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
przeliczane są na punkty w poszczególnych klasach to:

przedmioty rozszerzone

przedmioty uwzględniane
przy przeliczaniu punktów

matematyka, fizyka

fizyka, chemia

matematyka, chemia

fizyka, chemia

biologia, chemia
biologia, matematyka

język polski
matematyka

biologia, chemia
biologia, chemia

matematyka, geografia, język angielski

język angielski, geografia

język polski, język angielski, wiedza
o społeczeństwie

język angielski, wiedza
o społeczeństwie

język polski, język angielski, geografia

język angielski, geografia

§ 6.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do wszystkich
klas mają:
1) kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
2) kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów: 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,
3) kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik egzaminu ósmoklasisty,
4) kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych.

§ 7.

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający, działający
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach tj. dokumentów potwierdzających spełnienie przez
kandydata następujących kryteriów: wielodzietności rodziny, niepełnosprawności
kandydata, niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawności obojga
rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowanie
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 9.

Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza się w systemie rekrutacji elektronicznej.
Kandydaci określają swoje preferencje w wyborze szkół i klas przez stronę:
https://malopolska.edu.com.pl

§ 10.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego zawiera komunikat Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 2020-05-19 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego
(…) na rok szkolny 2020/2021.

§ 11.

Kandydaci do klas pierwszych składają wniosek do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym – od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.

§ 12.

Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r do godz 15.00 uzupełnienie wniosku
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku
o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

§ 13.

Ogłaszanie wyników rekrutacji (W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list
kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może
odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek):

1) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły –
12 sierpnia2020 r.
2) Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów do szkoły, o których mowa w ust. 1 do
18 sierpnia 2020 r. zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole.
§ 14.

1) Kandydaci o których mowa w § 13 ust. 1 potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole
poprzez dostarczenie:
a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2) Do dokumentów wymienionych ust. 1 kandydat dołącza: dwa zdjęcia.

§ 15.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły –
19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

§ 16.

Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty liczbę
punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów
rekrutacyjnych przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (…)

§ 17.

Odwołania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej
1) W terminie do 22 sierpnia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do danej szkoły.
2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły
w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata
pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
służy skarga do sądu administracyjnego.
Dyrektor ZSO w Myślenicach
Jacek Ślósarz

