SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JANA PAWŁA II W BOGORII NA
ROK SZKOLNY 2018 / 2019

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 marca 2017 w sprawie
przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na lata szkolne 2017/ 2018 – 2019/2020 do klas 3-letniego liceum
ogólnokształcącego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum.
- zarządzenie nr 7/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół dla dorosłych,
klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, o których mowa wart. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

§1
Warunkiem przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii jest ukończenie
gimnazjum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej.
§2
1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Liceum
Ogólnokształcącego w Bogorii w roku szkolnym 2018/2019:
a) podanie o przyjęcie do szkoły opatrzone podpisem kandydata i rodzica
(prawnego opiekuna) na druku pobranym z sekretariatu szkoły,
b)
kopia świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzona na każdej
stronie przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat,
c) kopia zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wynikami
egzaminu gimnazjalnego potwierdzona na każdej stronie przez dyrektora
gimnazjum, które ukończył kandydat.

Po zakwalifikowaniu się do szkoły:
d) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
e) oryginał zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wynikami
egzaminu gimnazjalnego jako potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły,
f) dwie fotografie w ubraniu na jasnym tle,
g) karta zdrowia i karta szczepień,
h) skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia)

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów:
1. Od 14 maja do 20 czerwca 2018 r. – składanie podań o przyjęcie do Liceum
Ogólnokształcącego w Bogorii.
Dyrektor szkoły może przedłużyć termin składania dokumentów o przyjęcie do
szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby wolnych miejsc, którymi
dysponuje szkoła.
2. Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. – uzupełnienie wniosku o
przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o
wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. Do 9 lipca 2018 r. – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej.
4. Do 10 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
5. Do 13 lipca 2018 r. – kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do liceum są
zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w tej szkole doręczając oryginał
świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do liceum traktowane
jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do Liceum
Ogólnokształcącego w Bogorii.
6. 18 lipca 2018 r. – ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do Liceum
Ogólnokształcącego w Bogorii ( na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów
zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przedłożonych szkole) oraz
list kandydatów nieprzyjętych.
7. Do 2 sierpnia 2018 r. – komisja przeprowadzi w miarę posiadanych wolnych
miejsc dodatkową rekrutację.

§4
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Liceum
Ogólnokształcącego w Bogorii, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
2. Do zadań komisji należy:
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji
z uwzględnieniem kryteriów przyjęć,
b) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zgodnie
z kryteriami określonymi w regulaminie,
c) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego listy
kandydatów przyjętych do liceum i ogłoszenie tej listy,
d) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły
jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,
dyrektor może odstąpić od powołania komisji.
§5
Pierwszeństwo w przyjęciu do liceum ogólnokształcącego, w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym mają (w wymienionej kolejności):
a) kandydaci, którzy uzyskali lepszy wynik z części humanistycznej egzaminu
gimnazjalnego,
b) kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych.

§6
O przyjęciu kandydata decyduje:
1. Egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów. Wyniki egzaminu
gimnazjalnego(zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a. języka polskiego,
b. historii i wiedzy o społeczeństwie,
c. matematyki,
d. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
e. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
Przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać
maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada
0,2 punktu.

2. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z:
•
•
•
•

j. polskiego
matematyki
j. obcego nowożytnego
geografii

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
stosuje się następujące przeliczenia:
•
•
•
•
•

celujący
bardzo dobry dobry
dostateczny
dopuszczający -

18 punktów
17 punktów
14 punktów
8 punktów
2 punkty

3.Szczególne osiągnięcia ucznia
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:
•
•

- finaliści konkursu przedmiotowego – 10 punktów
- laureaci konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów

•

- finaliści konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

•

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –
przyznaje się 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się - 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się - 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3
punkty

potwierdzone osiągnięcia sportowe (zgodnie z wykazem dyscyplin zawartym w
załączniku) oraz artystyczne:
•
•
•
•
•

- na szczeblu międzynarodowym - 4 punkty
- na szczeblu krajowym - 3 punkty
- na szczeblu powiatowym – 1 punkt
- na szczeblu wojewódzkim – 2 punkty
- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi – max 3 punkty

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania wynosi 18.
§7
1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z
jednego przedmiotu, przyjmowani są do Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii
niezależnie od powyższych kryteriów.
2. Konkursami, o których mowa w §6 pkt.3 ppkt.1 są konkursy przedmiotowe dla
gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego,
języka rosyjskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, informatyki.

§8

Wymagane dokumenty:
1. Podanie na druku szkolnym.
2. Dwie fotografie w jasnym ubraniu.
3. Karta zdrowia i karta szczepień.
4. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6. Odpis aktu urodzenia (kserokopia)

