Zasady rekrutacji
do Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Miejskiej Górce
w roku szkolnym 2018/2019

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego

decydują

następujące kryteria:
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych
e)

języka

obcego

nowożytnego

na

poziomie

podstawowym

– mnoży się przez 0,2.
2. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
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.
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów.
4. Osiągnięcia kandydata:
• 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;
• 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

konkursu

tematycznego

lub

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c)

dwóch

lub

więcej

tytułów

finalisty

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;
• uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
powyżej, 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.
5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
6. Wykaz

zawodów

wiedzy,

artystycznych

i

sportowych,

ustalony

przez

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 149ust. 4 i ust. 7, art.155 ust. 4,
art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 .), uwzględniany w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 stanowi załącznik

do Zasad

i

harmonogramu

przyjmowania

uczniów

do

Zespołu

Szkół

im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce na rok szkolny 2018/2019.
7. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, 3 punkty.
8. Przedmioty punktowane* w poszczególnych profilach wskazane przez dyrektora
szkoły do Liceum Ogólnokształcącego:
a) profil lingwistyczny – j. polski, matematyka, dwa języki obce;
b) profil humanistyczny – j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie;
c) profil biologiczno-chemiczny – j. polski, matematyka, biologia, chemia;
d) profil matematyczno-fizyczny - j. polski, matematyk, fizyka, informatyka.
9. W Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży istnieje możliwość realizacji kierunku
„Prawno-Policyjnego” lub „Służby Więziennej”.
10. W przypadku

równorzędnych

wyników

uzyskanych

w

pierwszym

etapie

postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów 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 przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim
etapie

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
12. Kryteria, których mowa w pkt. 11, mają jednakową wartość, każdy po 2 punkty.

Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie wg wzoru ustalonego przez szkołę,
2. dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie,
3. świadectwo ukończenia gimnazjum,
4. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

