Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych
do oddziałów klasy I
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1
im. Jana Pawła II w Przysusze
na rok szkolny 2021/2022
Podstawa prawna:





Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1148 ze zm.)
– rozdział 6
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737)
Rozporządzenie 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 2020r. Poz. 493 ze
zmianami)

I. W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest utworzenie następujących
klas:
1.

klasa biologiczno-chemiczna – rozszerzony program nauczania biologii,
chemii, języka angielskiego;

2.

klasa matematyczno-geograficzno-informatyczna – rozszerzony program
nauczania matematyki, geografii, informatyki;

3.

klasa językowa - rozszerzony program nauczania języka angielskiego,
języka francuskiego i języka polskiego;

4.

Klasa humanistyczna - rozszerzony program nauczania języka polskiego,
historii, wiedzy o społeczeństwie;

5.

klasa

matematyczno-fizyczna

-

rozszerzony

program

nauczania

matematyki, języka angielskiego, fizyki;
6.

klasa europejska - rozszerzony program nauczania geografii, wiedzy
o społeczeństwie, języka angielskiego.

II. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci szkoły
podstawowej, którzy posiadają zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty.

III. O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów uzyskanych za:
1.

egzamin ósmoklasisty (max.100pkt).
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań
z zakresu:


języka polskiego,



matematyki,

będą przeliczane na punkty z uwzględnieniem współczynnika 0,35.
 Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
mnoży się przez 0,3
2.

oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego,
matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych zróżnicowanych
dla każdej klasy (max. liczba punktów wynosi 72).
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym:
•

klasa biologiczno – chemiczna
język polski, matematyka, biologia, chemia

•

klasa matematyczno – geograficzno- informatyczna
język polski, matematyka, geografia, informatyka

•

klasa matematyczno – fizyczna
język polski, matematyka, fizyka, język angielski

•

klasa językowa
język polski, matematyka, dwa języki obce

•

klasa humanistyczna
język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie,

•

klasa europejska
język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
18 pkt. – stopień celujący
17 pkt. - stopień bardzo dobry
14 pkt. – stopień dobry
8 pkt. – stopień dostateczny
2 pkt. - stopień dopuszczający
3.

osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
(maksymalna liczba wynosi 18 pkt).

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:
a) za

uzyskanie

w

zawodach

wiedzy

będących

konkursem

o

zasięgu

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów;
b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących

konkursem o zasięgu

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 tytułu

finalisty

konkursu

z

przedmiotu

lub

przedmiotów

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 tytułu

laureata

turnieju

z

przedmiotu

lub

przedmiotów

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 tytułu

finalisty

turnieju

z

przedmiotu

lub

przedmiotów

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –
przyznaje się 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
7 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 3 punkty,
d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów

artystycznych

nieobjętych

ramowym

planem

nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów

artystycznych

nieobjętych

ramowym

planem

nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
 tytułu

finalisty

konkursu

z

przedmiotu

lub

przedmiotów

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej - przyznaje się 7 punktów

 tytułu

laureata

turnieju

z

przedmiotu

lub

przedmiotów

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
 tytułu

finalisty

turnieju

z

przedmiotu

lub

przedmiotów

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
e) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt a-d, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły , na szczeblu:
 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,


powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej,

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie

osiągnięcia wynosi 18 punktów.
4.

za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty,

5.

za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się
7 punktów.
IV. Do szkoły mogą być przyjęte osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia
do egzaminu ósmoklasisty.
1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego,

matematyki,

języka obcego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , przy
czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:


celującym

-przyznaje się po 35 punktów,



bardzo dobrym

-przyznaje się po 30 punktów,



dobrym

-przyznaje się po 25 punktów,



dostatecznym



dopuszczającym -przyznaje się po 10 punktów;

-przyznaje się po 15 punktów,

b) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:


celującym

-przyznaje się 30 punktów,



bardzo dobrym

-przyznaje się 25 punktów,



dobrym

-przyznaje się 20 punktów,



dostatecznym

-przyznaje się 10 punktów,



dopuszczającym

-przyznaje się 5 punktów.

V. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata
wg kryteriów określonych powyżej wynosi – 200 pkt.
VI. Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego będą przyjęci kandydaci,
którzy uzyskali od 90 do 200 pkt.
VII.
1.

w

Przy przyjmowaniu kandydatów do szkoły:
przypadku

równorzędnych

wyników

uzyskanych

w

postępowaniu

kwalifikacyjnym, pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci z problemami
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru

kierunku kształcenia,

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym
poradni specjalistycznej,
2.

w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę następujące kryteria:
a. wielodzietność rodziny kandydata,
b. niepełnosprawność kandydata,
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

VIII.

Laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci

konkursów

przedmiotowych

o

zasięgu

wojewódzkim

lub

ponadwojewódzkim przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.
IX. O przyjęciu ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.
X. W terminach ustalonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty kandydat
ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa następujące dokumenty:
1.

wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły,

2.

oryginał

lub

(poświadczoną

kopię
za

świadectwa

zgodność

z

ukończenia

oryginałem

szkoły

przez

podstawowej

dyrektora

szkoły

podstawowej, którą kandydat ukończył),
3.

oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty

(poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora

szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył),
4.

inne dokumenty, które będą brane pod uwagę w przypadku równorzędnych
wyników w postępowaniu rekrutacyjnym.

XI. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia składa:
1.

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2.

oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

3.

inne

np.:

opinia

poradni

psychologiczno-pedagogicznej,

orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego itp.
4.

2 fotografie.

Procedura odwoławcza
 W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do danej szkoły.
 Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą 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 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
 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.

