Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2019
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Chełmnie

REGULAMIN REKRUTACJI
I – GO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W CHEŁMNIE
dla absolwentów szkoły podstawowej

ROK SZKOLNY 2019/2020

§1. Podstawa prawna
1. Regulamin rekrutacji sporządzono na podstawie:
a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
b. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
c. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek,
d. Zarządzenia Nr 9/2019 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia
2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych
szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na
pierwszy semestr klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko –
pomorskim.
§2. Kryteria rekrutacji
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez
kandydata za:
a. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b. oceny na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej z zajęd edukacyjnych – języka
polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęd edukacyjnych:
 historii, wosu - do klasy z rozszerzonym językiem polskim,
 biologii, chemii – do klasy z rozszerzoną biologią,
 języka angielskiego, geografii – do klasy z rozszerzonym językiem angielskim,
 fizyki, informatyki – do klasy z rozszerzoną matematyką,
c. świadectwo ukooczenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych lub
współorganizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na
szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.
2. Niezależnie od zasad rekrutacji, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty.
3. W przypadku przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony
w procentach z:
a. języka polskiego,
b. matematyki
- mnoży się przez 0,35
c. języka obcego nowożytnego
- mnoży się przez 0,3
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4. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z przedmiotów oraz
innych osiągnięd kandydatów.

Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty
 Język polski
 Matematyka
 Język obcy nowożytny
2. Oceny z zajęd edukacyjnych
2.1. Język polski, matematyka
 stopieo celujący
 stopieo bardzo dobry
 stopieo dobry
 stopieo dostateczny
 stopieo dopuszczający
2.2.Dwa zajęcia edukacyjne wskazane w §2 pkt 1 b
 stopieo celujący
 stopieo bardzo dobry
 stopieo dobry
 stopieo dostateczny
 stopieo dopuszczający
3. Inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukooczenia
szkoły podstawowej
3.1. Ukooczenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
3.2 Konkursy i olimpiady
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty na podstawie zawartych
porozumieo:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –
przyznaje się

b)
c)

2)

tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się

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
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych

Maksymalna
liczba
punktów do
uzyskania
100

Maksymalna
punktacja
składowa

35
35
30

18
17
14
8
2
18
17
14
8
2

7

10
7
5

10

3

c)

3)

4

3

uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

4)

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
przedmiotowego – przyznaje się
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –
przyznaje się
tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się

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

10

7

5
7

5
3

10

7

5

7

3

4

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się

5)

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy
innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się
b) krajowym – przyznaje się
c) wojewódzkim – przyznaje się
d) powiatowym – przyznaje się

3.3 Aktywnośd społeczna , w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
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4
3
2
1
3

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 3.2 tabeli, na tym samym szczeblu oraz
z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukooczenia 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.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty
oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na
świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej, w następujący sposób:
Liczba punktów







Ocena na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej z języka
polskiego, matematyki
stopieo celujący
stopieo bardzo dobry
stopieo dobry
stopieo dostateczny
stopieo dopuszczający

Liczba punktów







Ocena na świadectwie ukooczenia szkoły
z wybranego języka obcego nowożytnego
stopieo celujący
stopieo bardzo dobry
stopieo dobry
stopieo dostateczny
stopieo dopuszczający

podstawowej

35
30
25
15
10

30
25
20
10
5

6. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej
w procesie rekrutacji wynosi 200.
7. O przyjęciu do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika decyduje suma punktów
uzyskanych przez kandydata.
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8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
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.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakooczeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami na
trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria:
 Wielodzietnośd rodziny kandydata.
 Niepełnosprawnośd kandydata.
 Niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata.
 Niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata.
 Niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata.
 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
 Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartośd.

§3. Dokumenty
1. Wymagane dokumenty:
 wniosek o przyjęcie do szkoły – według wzoru
 oryginał/kopia świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej
 oryginał/kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 3 czytelnie podpisane fotografie
2. Inne dokumenty posiadane przez kandydatów w tym istotne w trzecim etapie rekrutacji:
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym ze względu na niepełnosprawnośd,
 orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 oryginały zaświadczeo lub dyplomów świadczących o osiągnięciach sportowych lub
artystycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym w przypadku braku odnotowania na
świadectwie,
 zaświadczenie o wolontariacie,
 zaświadczenia o posiadanym tytule laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych,
tematycznych organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty w przypadku braku odnotowania na świadectwie,
 dokumenty poświadczające samotne wychowywanie dziecka,
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
§4. Harmonogram rekrutacji
1. Wniosek należy złożyd w sekretariacie szkoły w dniach od 13 maja do 17 czerwca 2019 r. do
godz.1500.
2. Świadectwo ukooczenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
oraz inne dokumenty wymagane przez szkołę należy złożyd w sekretariacie szkoły do 25 czerwca
2019 r. do godziny 1500.
3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do
I LO im. Mikołaja Kopernika nastąpi 11 lipca 2019 r. o godzinie 1200.
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4. Kandydaci umieszczeni na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły są obowiązani
potwierdzid wolę podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym najpóźniej do 15 lipca 2019 r. do
godziny 1500 składając podpisaną przez rodziców deklarację i oryginały dokumentów.
5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do I LO im. Mikołaja
Kopernika nastąpi 16 lipca 2019 r. o godzinie 1200.
6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie od 16 lipca od
godz. 1200 do 22 lipca 2019r. do godz. 1500. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do I LO im. Mikołaja Kopernika w wyniku postępowania
uzupełniającego nastąpi 16 sierpnia o godz.1200.
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia a po zakooczeniu
postępowania w formie list przyjętych i nie przyjętych. Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia.
8. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nie
przyjętych, Rodzic kandydata może wystąpid do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez Rodzica kandydata
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
10. Rodzic kandydata może wnieśd do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu
administracyjnego.
Dyrektor
/Piotr Orłowicz/
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