Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego
w Klimontowie
przy ul. Zysmana 9 na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum (do trzyletniego
liceum ogólnokształcącego) i absolwentów szkoły podstawowej (do czteroletniego liceum
ogólnokształcącego)
Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Klimontowie przy
ul. Zysmana 9 na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum (do trzyletniego
liceum ogólnokształcącego) i absolwentów szkoły podstawowej (do czteroletniego liceum
ogólnokształcącego)
PODSTAWA PRAWNA:
- Zarządzenie nr 3 i nr 4 z dn. 29 stycznia 2019 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
w Kielcach w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2019/2020
1. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
▪
▪
▪
▪

Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do I klasy (dostępny w sekretariacie),
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
Zaświadczenie o wynikach egzaminu
Zaświadczenia (jeśli uczeń posiada) o wynikach olimpiad, konkursów przedmiotowych
i innych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim.

Po przyjęciu do szkoły należy uzupełnić:
▪ kartę zdrowia,
▪ 2 zdjęcia – opisane na odwrocie

2. TERMINARZ:
Lp.

Rodzaj czynności

1
1.

2
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły: trzyletniego liceum
ogólnokształcącego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego )
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły.

2.

3.
4.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
3

13.05 – 25.06.2019 r.

21.06 – 25.06.2019 r.

do 16.07.2019 r.

od 16. do 24.07.2019r.

25.07.2019r.
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3. WARUNKI PRZYJĘCIA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
Kandydat może otrzymać łącznie 200 punktów:
❖ Punkty za świadectwo: maksymalnie 100 punktów
❖ Punkty za egzamin ósmoklasisty : maksymalnie 100 punktów
Punkty za świadectwo: maksymalnie 100 punktów:
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)
18 pkt
Ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
7 pkt
Aktywność społeczna
3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów:
Wynik z języka polskiego
100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki
100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego
100% x 0,3 = 30 pkt

Punkty za oceny przyznaje się:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
O przyjęciu kandydata decyduje liczba punktów (maksymalnie 200 punktów):
- maksymalnie 100 pkt z egzaminu ósmoklasisty
-przeliczone oceny na punkty z 4 przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny
i w zależności od nachylenia profilowego: historia, biologia, fizyka (maksymalnie 72 punkty)
-za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie (maksymalnie 28 punktów)

4. WARUNKI PRZYJĘCIA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:
Kandydat może otrzymać łącznie 200 punktów:
❖ Punkty za świadectwo: maksymalnie 100 punktów
❖ Punkty za egzamin gimnazjalisty : maksymalnie 100 punktów
Punkty za świadectwo: maksymalnie 100 punktów:
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)
18 pkt
Ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt
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Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

Szczególne osiągnięcia

18 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
7 pkt
Aktywność społeczna
3 pkt
Punkty za egzamin gimnazjalisty: maksymalnie 100 punktów:
Wynik z języka polskiego
100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie
100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z matematyki
100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z przedmiotów przyrodniczych
100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
100% x 0,2 = 20 pkt

Punkty za oceny przyznaje się:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

5. CZYNNOŚCI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

O przyjęciu kandydata decyduje liczba punktów (maksymalnie 200 punktów):
- maksymalnie 100 pkt z egzaminu gimnazjalnego
-przeliczone oceny na punkty z 4 przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny
i w zależności od nachylenia profilowego: historia, biologia, fizyka (maksymalnie 72 punkty)
-za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie (maksymalnie 28 punktów)
W rekrutacji komisja może zdecydować o przyjęciu kandydatów, którzy:
- są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych
- otrzymali ocenę z zachowania co najmniej dobrą
Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych wg liczby uzyskanych punktów.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu Szkolna Komisja
Rekrutacyjna przelicza punkty w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 16 marca 2017 r.
Postępowanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej odbędzie się 1-3 lipca 2019 r. Lista kandydatów
przyjętych do szkoły zostanie przedstawiona do 16 lipca 2019 r.
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