Zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018
PODSTAWA PRAWNA







Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe
Rozporządzenie 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
Zarządzenie nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej,
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz. 59) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie
województwa lubelskiego na rok szkolny 2017/2018
ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

1. Szkoła jest ujęta w systemie rekrutacji elektronicznej. Kandydatów do szkół będących
w systemie rekrutacji elektronicznej obowiązuje ujednolicone podanie o przyjęcie do
szkoły.
2. Wszystkie

informacje

dotyczące

kandydatów

z

gimnazjum

spoza

systemu

elektronicznej rekrutacji ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji
elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
3. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat.
4. O kolejności przyjęć kandydatów do klas pierwszych liceum decyduje suma punktów
rekrutacyjnych uzyskanych za egzamin gimnazjalny oraz punkty za świadectwo
i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji stosuje się
kryteria wskazane w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
6. W procesie rekrutacji można uzyskać łącznie 200 pkt:


za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100 pkt



za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum, punktowanych w poszczególnych klasach – 72 pkt



za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt



za szczególne osiągniecia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum – 18 pkt



za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariat wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum – 3 pkt.

7. Punkty za oceny przyznawane są z czterech zajęć edukacyjnych:
Klasa
MEDYCZNA
MEDYCZNA
DZIENNIKARSKA
PRAWNICZA
PRAWNICZA
POLITECHNICZNA
POLITECHNICZNA

Przedmioty punktowane
język polski, matematyka, biologia, język angielski
język polski, matematyka, biologia, chemia,
język polski, matematyka, wiedza o społeczeostwie, geografia
język polski, matematyka, wiedza o społeczeostwie, historia
język polski, matematyka, geografia, język angielski
język polski, matematyka, fizyka, język angielski
język polski, matematyka, fizyka, geografia

8. Punkty przyznawane są zgodnie z rozporządzeniem MEN 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
9. Rekrutacja przebiega zgodnie z terminami ustalonymi w Załączniku nr 1 do
Zarządzenia nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych
szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie
województwa lubelskiego na rok szkolny 2017/2018
10. Kandydaci po zapoznaniu się z listą kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są
do potwierdzenia woli podjęcia nauki w liceum - złożenia oryginałów dokumentów.
Nie złożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki
w szkole, co oznacza skreślenie z listy zakwalifikowanych.
11. Wykaz wymaganych dokumentów:


świadectwo ukończenia gimnazjum



zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego



dwie fotografie



karta zdrowia (po przyjęciu do szkoły)

12. Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły:
tel./fax (083) 371 47 66
email: sikorski.lo@wp.pl
Czynności

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukooczenia
gimnazjum oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego –
dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają
rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów
rekrutujących się indywidualnie w
systemie elektronicznym
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
albo kandydata pełnoletniego woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukooczenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie odwoławcze w
postępowaniu rekrutacyjnym art. 158
ust.6-9 u.p.o. 3

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 15 maja do 14
czerwca 2017 r.

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym
od 7 lipca do 17
lipca 2017 r.

od 23 czerwca do 27
czerwca 2016 r. do
godziny 15.00

nie dotyczy

30 czerwca 2017 r.
godzina 10.00

24 lipca 2017 r.
godzina 12.00

6 lipca 2017 r. do
godziny 10.00

1 sierpnia 2017 r.
do godziny 12.00

7 lipca 2017 r. do
godzina 10.00

2 sierpnia 2017 r.
do godziny 12.00

2 sierpnia 2017 r.

28 sierpnia 2017 r.

