Ostrów Mazowiecka, dnia 29.03.2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 4/2017
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
w sprawie zasad rekrutacji uczniów

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
do
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej
na rok szkolny 2017/2018
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu
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 (Dz.U z 2017 r. z dnia 20 marca 2017 r, poz. 586.)
2. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 3 stycznia 2017 r. zatwierdzająca kierunki kształcenia i
kryteria przyjęć kandydatów do liceum.
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Społeczno prawny

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

matematyka, język angielski, fizyka
matematyka, język angielski, biologia
matematyka, fizyka, informatyka, język angielski
matematyka, język angielski, geografia
matematyka, język angielski, chemia
biologia, chemia, język angielski
biologia, chemia, matematyka
język angielski, II język obcy (rosyjski lub
niemiecki), historia, geografia
język polski, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
język polski, wiedza o społeczeństwie, historia
historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
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I. Rodzaje oddziałów od września 2017 r.
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We wszystkich oddziałach wiodącym językiem obcym jest język angielski. Jako drugi język obcy
można wybrać: język niemiecki, język rosyjski, język francuski ( w klasie F tylko rosyjski lub
niemiecki ).
Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy
programowej.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KANDYDATOM UBIEGAJĄCYM SIĘ
O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH
1. W rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcącego w województwie
mazowieckim można uzyskać 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i
dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów,
odnotowane na świadectwie.

W tym:
100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
-języka polskiego,
-historii i wiedzy o społeczeństwie,
-matematyki,
-przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
-języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Wynik procentowy z zakresu przeliczany jest na punkty po przyjęciu współczynnika 0,2 (np. uczeń
uzyskał z matematyki wynik - 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70x0,2=14).
100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z
języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za
inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Sposób przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) ocena celująca
– przyznaje się po 18 punktów;
b) ocena bardzo dobra – przyznaje się po 17 punktów;
c) ocena dobra
– przyznaje się po 14 punktów;
d) ocena dostateczna – przyznaje się po 8 punktów;
e) ocena dopuszczająca – przyznaje się po 2 punkty.
Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
Za osiągnięcia typu: olimpiady, konkursy, zawody sportowe – maksymalnie 18 pkt.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
II. Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane w rekrutacji do typów oddziałów.
Lp.

Symbol oddziału
A1
A2
B
C1
C2
D
E
F
G1
G2
H
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Wykaz przedmiotów których oceny na świadectwie
ukończenia gimnazjum są punktowane w rekrutacji
Język polski, matematyka, język angielski, fizyka
Język polski, matematyka, język angielski, biologia
Język polski, matematyka, fizyka, język angielski
Język polski, matematyka, język angielski, geografia
Język polski, matematyka, język angielski, chemia
Język polski, matematyka, biologia, chemia,
Język polski, biologia, chemia, matematyka
Język polski, matematyka, historia, geografia
Język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
Język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka

III.Wymagane dokumenty.
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany ze strony internetowej szkoły. (zał. Nr 1)
2. Dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie ( imię, nazwisko, data
3.
4.
5.
6.
7.

urodzenia i adres zamieszkania) składane wraz z oryginałem świadectwa ukończenia
gimnazjum.
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach
dla gimnazjalistów.
Świadectwo ukończenia gimnazjum.
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim.
Oryginały wyżej wymienionych dokumentów składane są po zakwalifikowaniu się do
szkoły.

III.

Terminarz

Terminy związane z naborem kandydatów określi zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

V. Regulamin przyjęć
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do liceum, dyrektor powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:
a)
ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b)
ustala
i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych,
c)
sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent gimnazjum.
Absolwent gimnazjum, który jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz kandydat, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowany jest do liceum niezależnie od
kryteriów.
Zestaw konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla uczniów gimnazjów jest
ogłoszony przez kuratora oświaty.
Rekrutacja do wszystkich oddziałów prowadzona jest na ogólnych zasadach. O przyjęciu do
wybranego oddziału decyduje suma uzyskanych punktów we wskazanym oddziale.
Liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200.
W trakcie rekrutacji do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
 kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 kandydaci posiadający inne niż uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnięcia.

8. O przyjęciu do liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum.
9. Planowana liczebność uczniów w oddziale wynosi: nie mniej niż 24 i nie więcej niż 34 uczniów.
10. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył w terminie wymagane dokumenty.
11. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum zawierają ich imiona i nazwiska
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do
przyjęcia.

VI.
W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego do przyjęcia Kandydata, przyjęcie na wolne miejsce
proponujemy temu Kandydatowi, który spośród aplikujących legitymuje się największą liczbą
punktów rekrutacyjnych.

VII.
W terminie 7 dni od ogłoszenia listy Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Rodzic Kandydata
może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia Kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia
wystąpienia przez Rodzica Kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie powinno zawierać liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą Kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Rodzic Kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w
terminie 7 dni od dnia otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 82.

zał. nr 1

PODANIE

Proszę o przyjęcie mnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz.
do klasy pierwszej (A1, A2, B, C1, C2, D, E, F, G1, G2, H) o rozszerzonym programie nauczania z
przedmiotów oraz językami obcymi zgodnymi z wykazem zawartym w ofercie edukacyjnej.

można wpisać maksymalnie trzy klasy, w kolejności zgodnej z preferencjami
Symbol klasy

pierwszy język drugi język

przedmioty rozszerzone

j. angielski
j. angielski
j. angielski
INFORMACJA O KANDYDACIE
NAZWISKO:

IMIONA:

NAZWA I NUMER GIMNAZJUM (MIEJSCOWOŚĆ):
DATA I MIEJSCE URODZENIA (miejscowość, woj.)

PESEL:

ADRES ZAMIESZKANIA:
(miejscowość z kodem pocztowym):

ADRES ZAMELDOWANIA
(jeśli inny niż adres zamieszkania):

(ulica, numer domu, numer mieszkania):
TELEFON:
NAZWISKO LEKARZA RODZINNEGO:

RODZICE
OJCIEC
NAZWISKO I IMIĘ:

MATKA
NAZWISKO I IMIĘ:

Telefony kontaktowe w godzinach pracy:

Telefony kontaktowe w godzinach pracy:

Oświadczam, że znane mi są zasady przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi
Mazowieckiej
-wyrażam zgodę
- nie wyrażam zgody na udział w zajęciach Przygotowanie do życia w rodzinie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych moich i mojego dziecka dla potrzeb szkolnych
w sposób zwyczajowo przyjęty.
Ostrów Mazowiecka, dnia .................................
....................................................
(Podpis kandydata)

....................................................
(Podpis rodzica)

