Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych trzyletniego liceum na
podbudowie gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020
I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

Regulamin opracowano na podstawie:
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania 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
Ustawy z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1943 ze zm.)
Zarządzenia nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. oraz nr 13/19
z dnia 22 lutego 2019.

Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych
szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. tj. art.
7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust.2 i 3, art. 20d, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust.
7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf. Podstawa prawna: art. 149
ust.2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 i 5; art. 155 ust.2 pkt 1, ust. 3 pkt 1, ust. 4 i 5; atr. 165 ust. 2 pkt
1, ust. 3 i 4, atr 165a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do
rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą
rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Przydatne informacje można znaleźć na stronach
internetowych:
www.men.gov.pl/rekrutacja
www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow

§ 1.

Rekrutację kandydatów do 6 klas pierwszych przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjnokwalifikacyjna zwana dalej komisją, powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor powołując
komisję wyznacza jej przewodniczącego, określa jej zadania i zadania jej członków.

§ 2.

Rekrutację przeprowadza się do klas ? pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego
na podbudowie gimnazjum. Rekrutację prowadzi się do klas z przedmiotami
rozszerzonymi:


matematyka, fizyka;







biologia, chemia;
matematyka, biologia;
matematyka, geografia, język angielski;
geografia, język polski, język angielski
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są od klasy drugiej.
§ 3.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest lista rankingowa. Kryteria przyjęć uwzględniają
punktowy wynik egzaminu gimnazjalnego, punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych
oraz punkty uzyskane za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f
ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum, kandydatowi przyznaje się za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – 18 punktów,
2) bardzo dobrym – 17 punktów,
3) dobrym – 14 punktów,
4) dostatecznym – 8 punktów,
5) dopuszczającym – 2 punkty.

§ 4.

Zajęcia edukacyjne, z których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są
na punkty to:
1) Język polski
2) Matematyka
3) dwa z najlepszymi ocenami spośród: biologii, chemii, fizyki, historii, WOS-u,
geografii, języka obcego obowiązkowego.

§ 5.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa
w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy:
wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2;

§ 6.

Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
kandydat może uzyskać:
1) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się – 7 punktów;
2) za 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 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,
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 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty;
4) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione,
artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
a) międzynarodowym - 4 punkty;
b) krajowym – 3 punkt;
c) wojewódzkim – 2 punkt;
d) powiatowym – 1 punkt.
W przypadku konkursów nie wymienionych w zarządzeniu MKO przewodniczący
komisji rekrutacyjnej ma prawo zażądać regulaminu tych konkursów.
5) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
6) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
§ 7.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) jest przyjmowany w pierwszej
kolejności.

§ 8.

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 (zgodnie z dz.
u. 2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami,
2) kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy
o systemie oświaty: 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 gimnazjalnego,
4) kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych.
§ 9.

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.

§ 10.

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.

§ 11.

Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza się w systemie rekrutacji elektronicznej
1) kandydaci określają swoje preferencje w wyborze szkół i klas przez stronę: https://
malopolska.edu.com.pl
2) kandydaci mogą wybrać co najwyżej 3 szkoły i dowolną liczbę klas w tych szkołach,
3) Szkołą pierwszego wyboru dla kandydata jest szkoła w której znajduje się klasa z nr 1
na liście preferencji.

§ 12.

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 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.

§ 13.

Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.

§ 14.

Ogłaszanie wyników rekrutacji:
1) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
do szkoły – 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00

2) Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów do szkoły, o których mowa w ust. 1
do 9 lipca 2019 r. zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej szkole.
§ 15.

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

§ 16.

1) Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 10 lipca 2019 r.
godz. 12.00
2) Od 11 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. postępowanie uzupełniające

§ 17.

§ 18.

Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego
liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych
do celów rekrutacyjnych przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 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.
Odwołania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej
1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 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 5 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 wystąpić do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
służy skarga do sądu administracyjnego.
Dyrektor ZSO w Myślenicach
Jacek Ślósarz

