XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

XVIIILO.4310.2.2021

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

I.

Podstawa prawna

1. Ustawa – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4);
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 60);
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737);
5. 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. poz. 493 ze zm.).

II.

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2021/2022

1. 1A - oddział z rozszerzoną podstawą programową matematyki, fizyki i informatyki
oraz z językiem angielskim (kontynuacja) i do wyboru: z językiem niemieckim (od podstaw lub
kontynuacja) lub językiem francuskim (od podstaw lub kontynuacja) lub językiem hiszpańskim
(kontynuacja);
2. 1B - oddział z rozszerzoną podstawą programową matematyki, fizyki i chemii oraz
z językiem angielskim (kontynuacja) i do wyboru: z językiem niemieckim (od podstaw
lub kontynuacja) lub językiem francuskim (od podstaw lub kontynuacja);
3. 1C - oddział z rozszerzoną podstawą programową biologii, chemii i matematyki oraz
z językiem angielskim (kontynuacja) i do wyboru: z językiem niemieckim (od podstaw lub
kontynuacja) lub językiem francuskim (od podstaw lub kontynuacja) lub językiem hiszpańskim
(kontynuacja);
4. 1D - oddział z rozszerzoną podstawą programową biologii, chemii i matematyki oraz
z językiem angielskim (kontynuacja) i do wyboru: z językiem niemieckim (od podstaw lub
kontynuacja) lub językiem francuskim (od podstaw lub kontynuacja) lub językiem hiszpańskim
(kontynuacja);
5. 1E - oddział z rozszerzoną podstawą programową języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz z językiem angielskim (kontynuacja) i do wyboru: z językiem
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niemieckim

(od

podstaw

lub

kontynuacja)

lub

językiem

francuskim

(od

podstaw

lub kontynuacja);
6. 1F - oddział z rozszerzoną podstawą programową matematyki, fizyki i informatyki
oraz z językiem angielskim (kontynuacja) i do wyboru: z językiem niemieckim (od podstaw
lub kontynuacja) lub językiem francuskim (od podstaw lub kontynuacja) lub językiem
hiszpańskim (kontynuacja).

III.

Kryteria rekrutacji

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje, uzyskana przez niego
w postępowaniu rekrutacyjnym, lokata na listach kandydatów do szkoły.
3. Kandydaci mogą uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maks. 200 pkt.
4. Punkty przyznawane są za:
a) egzamin ósmoklasisty - maks. 100 pkt,
b) za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wybranych dla danego oddziału oraz za inne osiągnięcia ucznia
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maks. 100 pkt.
5. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.
Wynik przedstawiony w procentach z :
a) języka polskiego mnoży się współczynnikiem 0,35 (np. 80% x 0,35 = 28 pkt),
b) matematyki mnoży się współczynnikiem 0,35 (np. 90% x 0,35 = 31,5 pkt),
c) języka

obcego

nowożytnego

mnoży

się

współczynnikiem

0,3 (np. 80% x 0,3 = 24 pkt).
6. Za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego
i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora
XVIII LO im. Jana Zamoyskiego punktowanych w poszczególnych oddziałach, obowiązuje
następujący przelicznik:
1) celujący – 18 pkt;
2) bardzo dobry – 17 pkt;
3) dobry – 14 pkt;
4) dostateczny – 8 pkt;
5) dopuszczający – 2 pkt.
7. W

postępowaniu

rekrutacyjnym

do

poszczególnych

oddziałów

XVIII

Liceum

Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego przeliczane są na punkty oceny z języka
polskiego i matematyki oraz dwóch wskazanych przez dyrektora szkoły następujących
obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1) 1A – fizyka, informatyka;
2) 1B – fizyka, chemia;
3) 1C – biologia, chemia;
4) 1D – biologia, chemia;
5) 1E – historia, wiedza o społeczeństwie;
6) 1F – fizyka, informatyka.
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8. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
9. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
10. 1. Kryteria przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów;
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10

punktów;
b) tytułu laureata turnieju

z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
4 punkty;
c) tytułu

finalisty

turnieju

z

przedmiotu

lub

przedmiotów

artystycznych

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty;
3) 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 – przyznaje się 7 punktów;
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów;
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 10 punktów;

3/6

XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów;
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów;
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się

7 punktów;
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty;
f) tytułu

finalisty

turnieju

z

przedmiotu

lub

przedmiotów

artystycznych

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
2 punkty;
5) uzyskanie

wysokiego

miejsca

w

zawodach

wiedzy innych

niż

wymienione

w podpunktach 1), 2), 3), 4) artystycznych lub sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty;
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty;
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej,

przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia

w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
11. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty, musi ono zostać wpisane na świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły
podstawowej.
12. 1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku
przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
1) za ocenę celującą – 35 pkt;
2) za ocenę bardzo dobrą – 30 pkt;
3) za ocenę dobrą – 25 pkt;
4) za ocenę dostateczną – 15 pkt;
5) za ocenę dopuszczającą – 10 pkt.
2. Przeliczanie na punkty z języka obcego nowożytnego:
1) za ocenę celującą – 30 pkt;
2) za ocenę bardzo dobrą – 25 pkt;
3) za ocenę dobrą – 20 pkt;
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4) za ocenę dostateczną – 10 pkt;
5) za ocenę dopuszczającą – 5 pkt.
13. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego

o

zasięgu

wojewódzkim

lub

ponadwojewódzkim

jest przyjmowany

w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.
14. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez
dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do danego oddziału;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych –
wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do klas wstępnych –wyniki sprawdzianu
predyspozycji językowych, do oddziałów sportowych –wyniki prób sprawności
fizycznej, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji –
wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
16. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
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IV.

Wymagane dokumenty

1. Wydruk

wygenerowanego

wniosku

ze

strony

elektronicznego

systemu

naboru

dla kandydatów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków
lub kryteriów.
2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową.
3. Kopie zaświadczeń i dyplomów potwierdzające osiągnięte sukcesy wpisane na świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej.
4. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają:
a)

oryginały

dokumentów

–

świadectwo

ukończenia

szkoły

podstawowej

oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
b)

oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki (znajdujące się na stronie szkoły,
w zakładce Rekrutacja / Dokumenty),

c)

formularz wyboru drugiego języka nowożytnego (znajdujący się na stronie szkoły,
w zakładce Rekrutacja / Dokumenty),

d)

3 zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem
oraz klasą, do której kandydat został zakwalifikowany,

e)

kartę zdrowia.
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