I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki

w Jarocinie

Regulamin rekrutacji kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Jarocinie w roku szkolnym 2018/2019 1

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie3
Termin w
Termin w
postępowaniu
postępowaniu
Rodzaj czynności
rekrutacyjnym
rekrutacyjnym
uzupełniającym
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z
od 14 maja 2018 r.
od 1 sierpnia
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
do 30 maja 2018 r.
2018 r.
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
do godz. 15.00
do 3 sierpnia
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
2018 r.
do godz. 15.00
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub
od 15 czerwca 2018 r.
nie dotyczy
zmiany kolejności wybranych szkół
do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły o
od 22 czerwca 2018 r.
świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
do 25 czerwca 2018 r.
nie dotyczy
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
do godz. 15.00
gimnazjalnego
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i
do 26 czerwca 2018 r.
do 9 sierpnia
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
2018 r.
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.
7 ustawy1
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
11 lipca 2018 r.
24 sierpnia 2018 r.
rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i
godz. 10.00
godz. 10.00
kandydatów niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie
do 12 lipca 2018 r.
do 27 sierpnia
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
2018 r.
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,
w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
do 19 lipca 2018 r.
do 30 sierpnia
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i
do godz. 12.00
2018 r.
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
do godz. 12.00
gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
20 lipca 2018 r.
31 sierpnia 2018 r.
rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i
godz. 13.00
godz. 13.00
kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
20 lipca 2018 r.
31 sierpnia 2018 r.
przez dyrektora o liczbie wolnych miejsc w szkole
godz. 15.00
godz. 13.00

1. Do szkoły zostaną przyjęci kandydaci według rankingu punktów uzyskanych za:
a) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (maksymalnie 100 punktów),
b) punktacji uzyskanej za świadectwo i dodatkowe punkty za osiągnięcia (maksymalnie 100 punktów)
według następujących zasad:
Lp
Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty
.
1. liczbowo określona ocena z j. polskiego

Punktacja

Łącznie

max
18 pkt.

2. liczbowo określona ocena z pierwszego
max
przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez
18 pkt.
szkolną komisję rekrutacyjną
3. liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu
max
obowiązkowego wskazanego przez szkolną
18 pkt.
komisję rekrutacyjną
4. liczbowo określona ocena z trzeciego
max
max
przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez
100
pkt.
18 pkt.
szkolną komisję rekrutacyjną
5. świadectwo z wyróżnieniem
7 pkt.
6. szczególne osiągnięcia, konkursy przedmiotowe
ogłoszone w wykazie Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty wymienione na świadectwie
max 18 pkt.
Szczegółowy przydział punktów za osiągnięcia
reguluje Ustawa.
7. aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub
środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie
3 pkt.
wolontariatu
§ 5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których
mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy,
wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w
stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
Egzamin gimnazjalny:
– wynik z j. polskiego
– wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie
– wynik z matematyki
– wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii
– wynik z j. obcego na poz. podstawowym
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
przez kandydata

max 20 pkt.
max 20 pkt.
max 20 pkt.
max 20 pkt.
max 20 pkt.

max
100 pkt.

200

2. Kandydatowi lub jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do
dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od momentu ogłoszenia listy przyjętych do I Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Jarocinie. Podstawą odwołania mogą być tylko formalne
uchybienia w przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do obowiązujących przepisów.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie
art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki,
historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z Rozporządzeniem.1
4. Inne kryteria nie ujęte w tym regulaminie reguluje Ustawa.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019
Lp.

1.

2.

3.

4.

Klasa

1A
(biologiczno-chemiczny)

1B
(lingwistyczna)

1C
(supermatematyczna m2)

1D
(humanistyczna)

5.

1E
(informatyczna)

6.

1F
(geograficzna)

Zajęcia edukacyjne
z poszerzoną liczbą godzin
biologia, chemia, j. obcy I
dodatkowo do wyboru: fizyka
dla medyków, elementy
ratownictwa medycznego lub
j. obcy II
geografia lub biologia, j. obcy
I, j. obcy II
dodatkowo do wyboru: j. obcy
III, edukacja teatralno-filmowa,
wos z elementami prawa
matematyka, fizyka, j. obcy I
dodatkowo do wyboru:
informatyka – wybrane
elementy, wybrane zagadnienia
z algebry i analizy
matematycznej, j. obcy II
j. polski, historia, j. obcy I
dodatkowo do wyboru:
humanista w świecie filmu,
teatru i mediów, wos z
elementami prawa, j. obcy II
matematyka, informatyka, j.
obcy I
dodatkowo do wyboru: fizyka –
wybrane elementy, chemia –
wybrane elementy
geografia, matematyka, j.
obcy I
dodatkowo do wyboru:
ekonomia w praktyce, j. obcy II

Przedmiot
punktowany przy
rekrutacji
biologia, chemia, j.
obcy I

j. obcy I, j. obcy II,
geografia

fizyka, matematyka, j.
obcy I

historia, wos, j. obcy I

matematyka,
informatyka, j. obcy I

matematyka,
geografia, j. obcy I

Adres szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jarocinie
63-200 Jarocin ul. T. Kościuszki 31 tel. (0 62) 747-23-73,
www.liceum-jarocin.pl, e-mail : dyrekcja@liceum-jarocin.pl

__________________________
1

Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. Poz.
586, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowych gimnazjów.
2
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym
przed dniem 26 stycznia 2017 r.
3
Dotyczy trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.): liceum ogólnokształcącego, liceum
ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego z
oddziałami międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego
oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego (…) (i. in.)

