REGULAMIN REKRUTACJI
DLA KANDYDATÓW DO II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCACEGO
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SANDOMIERZU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia 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.

2. Zarządzenie nr 7/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia
2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1
pkt. 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych.

INFORMACJE WSTĘPNE
 Jedna dodatkowa godzina w klasach pierwszych będzie przeznaczona
na realizację rozszerzenia przedmiotu kierunkowego, a pozostałe
przedmioty będą realizowane w zakresie podstawowym.
 Proponowane rozszerzenia w drugim i trzecim roku nauczania
w poszczególnych klasach:
A –matematyka, fizyka, informatyka lub j. angielski
B – biologia, chemia (możliwość realizacji zajęć z mikrobiologii
lekarskiej), współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
C – j. polski, historia , wos
D – matematyka, geografia, informatyka lub j. angielski
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I. Terminarz rekrutacji:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Składanie wniosków o przyjęcie do II LO
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydatów warunków
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Doręczanie przez kandydatów do II LO
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
Postępowanie
kwalifikacyjne
komisji
rekrutacyjnej.

Od 14.05. 2018 r.
do 20.06. 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
podjęcia
nauki
w
szkole
poprzez
dostarczenie
oryginału
świadectwa
ukończenia
gimnazjum
i
oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone
wcześniej.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej,
w sytuacji kiedy szkoła będzie dysponowała
wolnymi miejscami.

Do 10.07. 2018 r.

Od 22.06. 2018 r.
do 26.06. 2018 r.

Do 09.07. 2018 r.

Do 13.07.2018 r.

18.07. 2018 r.
Do 21.08. 2018 r.

II. Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji:
Za wyniki z egzaminu gimnazjalnego z:
- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

X % razy 0,2

Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum:
- celujący – 18 pkt
- bardzo dobry – 17 pkt
- dobry – 14 pkt
- dostateczny – 8 pkt
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- dopuszczający – 2 pkt
Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt
Wolontariat – 3 pkt
Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplin. – 7
pkt
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplin. – 5
pkt
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt
Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,
w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 pkt
- krajowym – 3 pkt
- wojewódzkim – 2 pkt
- powiatowym – 1 pkt
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z
tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia w
tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

III. W postępowaniu rekrutacyjnym punktowane będą oceny z języka
polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
W przypadku równorzędnej liczby uzyskanych punktów
w przyjęciu do szkoły mają:

pierwszeństwo
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dzieci osierocone, osoby przebywające w placówkach opiekuńczowychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,
którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

mgr inż. Roman Ryński

Sandomierz, dnia 9.04.2018 r.

Dyrektor szkoły
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