I LO Bochnia
istnieje od roku 1817

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
na rok szkolny 2018/2019
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

PODSTAWĄ PRAWNĄ REGULAMINU REKRUTACJI SĄ:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
rekrutacyjnego oraz postępowania 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 586)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59).
3. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r.
4. Statut Szkoły.
§1
1. Za każdym razem, gdy tekście regulaminu używa się:
a) słowa „kandydat” – należy rozumieć – uczeń gimnazjum, który ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni,
b) słowo „Liceum” – należy rozumieć - I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni,
c) słowo „dyrektor szkoły” – należy rozumieć dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Bochni,
d) słowo „komisja” – należy rozumieć – szkolna komisja rekrutacyjna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Bochni.
§2
1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej
przewodniczącego, określa jej zadania i sposób dokumentowania pracy w terminie wyznaczonym przez
Kuratorium Oświaty w Krakowie.
2. Komisja liczy 15 osób, wybranych spośród nauczycieli pracujących w Liceum.
§3
1. Liceum przeprowadza nabór do klas pierwszych, w których realizowane będą rozszerzone programy nauczania
z przedmiotów”
- biologia, język angielski, język polski z językiem angielskim i do wyboru językiem niemieckim lub francuskim
- matematyka, fizyka, język angielski z językiem angielskim i językiem niemieckim
- biologia, chemia z językiem angielskim i językiem niemieckim
- chemia, biologia z językiem angielskim i do wyboru językiem niemieckim lub francuskim
- język polski, historia, wiedza o społeczeństwie z językiem angielskim i do wyboru językiem niemieckim lub
francuskim
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- matematyka, fizyka, informatyka z językiem angielskim i językiem niemieckim
- matematyka, język angielski, chemia lub geografia z językiem angielskim i językiem niemieckim
§4
1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje suma punktów wg następujących kryteriów:
a) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,
b) osiągnięcia ucznia: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia uczniów wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum,
c) wyniki uzyskane na egzaminie zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.
2. W procesie rekrutacji punkty uzyskuje się z sumowania punktów:
a) za wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawionego w procentach: z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym – mnożąc je przez 0,2
b) za oceny z zajęć edukacyjnych umieszczone na świadectwie gimnazjum
• punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się z czterech zajęć edukacyjnych:
- dla klasy z rozszerzeniem z biologii, języka angielskiego i języka polskiego, są to:
(język polski, matematyka, język angielski, biologia)
- dla klasy z rozszerzeniem z matematyki, fizyki i języka angielskiego, są to:
(język polski, matematyka, fizyka, język angielski)
- dla klasy z rozszerzeniem z biologii, chemii, są to:
(język polski, matematyka, biologia, chemia)
- dla klasy z rozszerzeniem z chemii, biologii, są to:
(język polski, matematyka, biologia, chemia)
- dla klasy z rozszerzeniem z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, są to:
(język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie)
- dla klasy z rozszerzeniem z matematyki, fizyki, informatyki, są to:
(język polski, matematykafizyka, informatyka)
- dla klasy z rozszerzeniem z matematyki, języka angielskiego, chemii lub geografii, są to:
(język polski, matematyka, język angielski, chemia lub geografia)
•

punkty za oceny oblicza się według następujących zasad:
➢ celujący – 18 punktów
➢ bardzo dobry – 17 punktów
➢ dobry – 14 punktów
➢ dostateczny – 8 punktów
➢ dopuszczający – 2 punkty
c) w przypadku, gdy kandydat ma więcej nią jedno osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przyznaje się za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów, przy czym:
d) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
e) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień:
➢ tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
➢ tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
➢ tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
f) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
➢ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
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➢
➢
➢
➢
➢

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty,

g) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wcześniej wymienione, artystyczne lub
sportowe, organizowane przez Kurator Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
➢ międzynarodowym – 4 punkty
➢ krajowym – 3 punkty
➢ wojewódzkim – 2 punkty
➢ powiatowym – 1 punkt
h) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu – 3 punkty.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum przy czym za uzyskane oceny z w/w przedmiotów przyznaje się punkty według zasad:
o
o
o
o
o

celujący – 20 punktów
bardzo dobry – 18 punktów
dobry – 13 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty.

(oraz liczbę uzyskanych w ten sposób punktów dzieli się przez 2 lub 4)

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
zakończeniu tego etapu szkoła będzie nadal dysponować wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie kryteria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wielodzietności rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Kryteria, o których mowa w ust. 5 mają jednakową wartość.
7. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego komisja przygotowuje listy przyjętych do klas pierwszych wraz
z ustaloną punktacją.
8. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w stosunku do liczby
miejsc, którymi aktualnie dysponuje szkoła.
§5
Terminarz rekrutacji
1. Rejestracja kandydatów w systemie, wybór preferencji przez kandydatów, składanie podań przez kandydatów
w szkole pierwszego wyboru: od 23 kwietnia 2018 do 11 czerwca 2018 roku do godz. 1500.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca 2018 roku do 26 czerwca 2018 roku do
godz. 1500.
3. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych oraz list kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia – 29 czerwca 2018 roku – godzina 1200.
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4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych
do przyjęcia do 9 lipca 2018 roku do godz. 1500, przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały złożone wcześniej.
5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 10 lipca 2018 roku , godzina 1200.
6. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej od 10 lipca 2018 roku do 23 sierpnia 2018 roku.
§6
Tryb odwoławczy
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów
nieprzyjętych, rodzice kandydata mogą wystąpić do Szkolonej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do
przyjęcia oraz listę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzice kandydata mogą wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, a której mowa w ust. 3,
w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

