Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach
na rok szkolny 2010/2011

1. Dyrektor szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej powołuje Komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, w skład której wchodzą nauczyciele Zespołu Szkół w Łambinowicach.
2.

O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci
gimnazjum.

3. Termin składania podań przez kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej
od 24 maja do 8 czerwca 2010 r.
4. Kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły
w terminie od 14 czerwca do 16 czerwca 2010 r.
5. W terminie od 25 czerwca do 29 czerwca 2010 r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej
do podania o przyjęcie dołącza:
•

kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku
egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania),

•

kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają
zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.

6. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż
trzech szkół ponadgimnazjalnych.
7. Liczbę miejsc w klasie pierwszej – do 30 osób.
8. O przyjęciu kandydata decyduje Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
Zespół Szkół w Łambinowicach na podstawie następujących kryteriów:
Każdy kandydat otrzymuje punkty za:
I. Wyniki egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum, ustaloną przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną. Maksymalna liczba punktów za egzamin może wynieść 100 tj. po 50
pkt. maksymalnie za każdą z części tego egzaminu.

II. Oceny na świadectwie z klasy trzeciej gimnazjum z następujących przedmiotów:
•

j. polski,
celujący
- 21 pkt.
bardzo dobry - 18 pkt.
dobry
- 14 pkt.
dostateczny - 10 pkt.
dopuszczający - 4 pkt.
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•

trzy wybrane spośród: j. obcy, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia
wg następującego schematu:
celujący
- 18 pkt.
bardzo dobry - 16 pkt.
dobry
- 12 pkt.
dostateczny - 8 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.
Łącznie za oceny z wskazanych przedmiotów można uzyskać 75 pkt. (21 pkt.+3 x 18 pkt.).
III. Inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może
uzyskać maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad:
A. Świadectwo z wyróżnieniem (czerwonym paskiem) - 6 pkt.
B. Za udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty:
a. na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt.,
b. na szczeblu ponadwojewódzkim – 5 pkt.
C. Za osiągnięcia sportowe i artystyczne:
a. na szczeblu powiatowym (miejsca od I do III) – 1 pkt.,
b. na szczeblu wojewódzkim (miejsca od I do III) – 2 pkt.,
c. na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca od I do VI) – 3 pkt.

D. Za dodatkowe osiągnięcia takie jak:
a. wzorowa ocena zachowania – 1 pkt.,
b. udział w zajęciach kulturalno – artystycznych – 1 pkt.,
c. uznana praca w samorządzie szkolnym – 1 pkt.,
d. stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum,
schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – 2 pkt.
E. 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 jednego przedmiotu
przyjmowani są w pierwszej kolejności.
9. Łącznie uczeń może uzyskać 200 punktów. Minimalna liczba punktów
umożliwiająca przyjęcie do liceum to 90 punktów.
O kolejności przyjęć decyduje liczba uzyskanych punktów.
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10. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym
ustalono indywidualny program lub tok nauki,
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
11. W razie małej liczby kandydatów Komisja rekrutacyjna w porozumieniu
z Dyrektorem szkoły może obniżyć minimalną liczbę punktów konieczną do
przyjęcia kandydata.
12. Lista uczniów, którzy przez Komisje rekrutacyjna zostaną zakwalifikowani do przyjęcia
zostanie wywieszona 1 lipca 2010 r. do godz. 1000
Kandydat, umieszczony na liście przyjętych do szkoły, potwierdza wolę podjęcia nauki
w szkole, składając oryginały świadectw i zaświadczenia, o których mowa w punkcie 5.
w terminie od 1 lipca 2010 r. (od godz. 1000) do 5 lipca 2010 r. (do godz. 1500)
13. Brak potwierdzenia może spowodować skreślenie z listy przyjętych.

14. Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach
nastąpi 6 lipca 2010 r. do godz. 1200

15. W przypadku posiadania wolnych miejsc szkoła może ogłosić rekrutacje uzupełniającą
do 8 lipca 2010 r. /ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej
nastąpi 9 lipca 2010 r./ rekrutację dodatkową od 23 sierpnia do 27 sierpnia 2010 r.
uwzględniającą w pierwszej kolejności uczniów, którzy egzamin gimnazjalny pisali
w późniejszym terminie.
16. Dnia 31 sierpnia 2010 r. zostanie zakończona rekrutacja do I klasy LO na rok szkolny
2010/2011 i ogłoszona będzie ostateczna lista przyjętych do klasy pierwszej.
17. W czasie trwania roku szkolnego możliwe jest przyjęcie ucznia do klasy pierwszej LO,
jeśli uczeń ten w danym roku szkolnym rozpoczął naukę w podobnego typu szkole
i spełnia powyższe kryteria. Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor szkoły.
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