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REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZNIÓW 

do klas pierwszych 
 

I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie 

w roku szkolnym 2017/2018 

 
 

Regulamin opracowano na podstawie: 

 

1. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2014 r. poz. 7), ustawy „Prawo oświatowe”  

z  dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 59). 

 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.,  

w sprawie przeprowadzania postępowania 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 dotychczasowego gimnazjum ( Dz. U. z dnia 

20 marca 2017 r. poz. 586). 

 

3. Zarządzenia Nr 48  z dnia 31 marca 2017 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,  

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania  uzupełniającego do klas I  szkół publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych na  rok szkolny 2017/2018 w województwie świętokrzyskim. 

 

4. Komunikatu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz w latach następnych. 
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§ 1 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

 

 

 

1. Kandydaci przy wyborze szkoły mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech 

szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Dokumentacja do szkoły powinna zawierać : 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły, 

2) świadectwo ukończenia gimnazjum, 

3) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

4) kartę zdrowia ucznia, 

5) wypełnioną i potwierdzoną przez sekretariat  gimnazjum, kartę informacyjną 

przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej, 

6) dwie fotografie (  z imieniem i nazwiskiem na odwrocie), 

7) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio: 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, 

8) w przypadku laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz 

laureatów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i ponad 

wojewódzkiego ( dyplom laureata lub zaświadczenie uczestnictwa w finale , zgodnie 

z wykazem konkursów – zał. Nr 1), 

9) potwierdzenie osiągnięć sportowych ( zgodnie z wykazem dyscyplin – zał. Nr 2) oraz 

artystycznych na odpowiednim szczeblu, poprzez wpis na świadectwie ukończenia 

gimnazjum  lub dyplomy i zaświadczenia, 
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10) udokumentowaną działalność wykonywaną ochotniczo, zwłaszcza w formie   

      wolontariatu. 

3. We wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego kandydat powinien    

 podać wybrany przez siebie  kierunek (profil) kształcenia: 

1) matematyczny       

- rozszerzenia : 

1. matematyka 

2. fizyka ( I gr.) / geografia (II gr.) 

3. informatyka ( I gr.) / język angielski ( II gr.) 

- przedmioty uzupełniające : 

1. historia i społeczeństwo ( uzupełnienie obowiązkowe) 

2. architektura i urbanistyka w historii sztuki ( I gr.) / ekonomia w praktyce ( II gr.) 

3. podstawy rysunku technicznego ( Igr.) / podstawy topografii i kartografii ( II gr.) 

2) medyczno-przyrodniczy 

- rozszerzenia : 

1. biologia 

2. chemia 

- przedmioty uzupełniające: 

1. historia i społeczeństwo ( uzupełnienie obowiązkowe) 

2. fizyka w medycynie 

3. elementy ratownictwa medycznego 

4. język łaciński w medycynie 

3) matematyczno-przyrodniczy 

- rozszerzenia : 

1. matematyka 

2. biologia 

3. chemia 

- przedmioty uzupełniające : 

1. historia i społeczeństwo ( uzupełnienie obowiązkowe) 
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4)  językowo-medialny  

- rozszerzenia : 

1.język polski 

2. historia z elementami wiedzy o społeczeństwie 

3. język angielski 

- przedmioty uzupełniające : 

1. przyroda ( uzupełnienie obowiązkowe) 

2. warsztaty dziennikarskie 

3. konwersatorium z II języka obcego 

5) humanistyczno-prawny 

- rozszerzenia:  

1. język polski 

2. historia z elementami filozofii 

3. wiedza o społeczeństwie 

- przedmioty uzupełniające : 

1. przyroda ( uzupełnienie obowiązkowe) 

2. edukacja prawna 

3. język  łaciński prawniczy 

6) ogólny   

- rozszerzenia : 

1. język angielski 

2. biologia ( I gr.) / geografia ( II gr.) 

- przedmioty uzupełniające : 

1. historia i społeczeństwo ( uzupełnienie obowiązkowe) 

2. literatura polska i obca 

3. matematyka w naukach przyrodniczych 
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4. Przedmiotami wybranymi do punktacji na wszystkich kierunkach kształcenia są : 

język polski, matematyka, język obcy nowożytny ( z podanym poziomem) , oraz 

przedmiot dodatkowy wybrany zgodnie z kierunkiem kształcenia: 

 

Kierunek kształcenia Przedmiot punktowany 

Matematyczny Informatyka ( I gr.) / Geografia ( II gr.) 

Medyczno-przyrodniczy Biologia 

Matematyczno-przyrodniczy Chemia 

Językowo-medialny WOS 

Humanistyczno-prawny WOS 

Ogólny Biologia ( I gr,) / Geografia ( II gr.) 

 

 

§ 2 

Termin rekrutacji i składania dokumentów 

 

 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do liceum przez kandydatów odbywać się będzie  

od 15.05.2017 r. do 21.06.2017 r. 

Ilość miejsc : 160. 

2. W dniach od 23.06.2017 r. do 27.06.2017 r. kandydaci do liceum zobowiązani są  

uzupełnić wniosek o przyjęcie do liceum o świadectwo  ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( oryginały dokumentów – jeżeli  

I LO im. M. Reja jest pierwszym wyborem kandydata  

lub kopie dokumentów – jeżeli pierwszym wyborem kandydata jest inna szkoła 

ponadgimnazjalna). 

4. Dnia 28.06.2017 r. odbędzie się  postępowanie kwalifikacyjno-rekrutacyjne. 

5. Kandydatów do klas pierwszych liceum kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

( zwana dalej  Komisją), którą powołuje dyrektor szkoły  do dnia 25.04.2017 r. 

6. W skład Komisji wchodzą: 

1) wicedyrektor szkoły jako przewodniczący; 

2) nauczyciele przedmiotów. 
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7. Komisja kwalifikuje kandydatów i podaje do publicznej wiadomości listy przyjętych 

oraz nie przyjętych do szkoły, w trybie i na zasadach określonych  

w regulaminie, a w szczególności : 

1) Ustala liczbę punktów dla poszczególnych kandydatów zgodnie z § 4 -8 

rozporządzenia MEN  z dnia 14 marca 2017 r., 

2) Do dnia 3.07.2017 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do I Liceum Ogólnokształcącego                       

im. M. Reja w Jędrzejowie. 

2a) Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności  

alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia   

do liceum; 

2b) Na liście przyjętych do szkoły , w pierwszej kolejności będą wpisani  kandydaci  

z uprawnieniami tj. laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz  

laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 

organizowanych przez Kuratora Oświaty. 

3) Dokumentuje swoją pracę i przebieg posiedzeń w formie protokołów, 

do których załącza się : 

a) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły, 

     b) informacje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom  

      za kryteria  brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacje  

      o uzyskanej przez każdego kandydata sumarycznej liczbie punktów, 

c) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych, 

d) listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych. 

7. Do dnia 11.07.2017 r. kandydaci umieszczeni na listach osób przyjętych  

   do liceum na podstawie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii 

zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zobowiązani są dostarczyć 

oryginały tych dokumentów.  

UWAGA : Nie doręczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do I LO 

     8. Dnia 12.07.2017 r.   podane zostaną do publicznej wiadomości ostateczne  

 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum. 
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9.W przypadku, gdy szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,  

dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie                 

uzupełniające, które  trwa do dnia 1 sierpnia 2017 r. 

10. Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej we współpracy z komisją   

ds. promocji, koordynuje wszystkie działania mające na celu promocję szkoły,  

tak aby kandydaci oraz ich rodzice mogli poznać ofertę edukacyjną szkoły  

i zapoznać się z zasadami rekrutacji. 

 

 

§ 3 

Zasady przyznawania punktów  przy rekrutacji 

 

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata przy 

przyjęciu do klasy pierwszej wynosi 200, w tym : 

 

1) punkty za egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów; wyniki egzaminu  

    gimnazjalnego wyrażone są w sakli procentowej dla poszczególnych przedmiotów  

    i przeliczone według zasady: 1% odpowiada 0,2 pkt. 

a) język polski ( max. 20 pkt.) 

b) historia  i wiedza o społeczeństwie ( max. 20 pkt.) 

c) matematyka ( max. 20 pkt.) 

d) przedmioty przyrodnicze ( max. 20 pkt.) 

e) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym  ( max. 20 pkt) 

 

2) punkty za świadectwo  ukończenia gimnazjum – maksymalnie 72 punkty  

 przyznanych  za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów 

ustalonych przez dyrektora szkoły, jako brane pod uwagę w postępowaniu  

rekrutacyjnym do danej klasy liceum ( dla kandydatów do każdej z klas I brany jest 

pod uwagę język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot dodatkowy z grupy 

przedmiotów humanistycznych lub matematyczno-przyrodniczych) : 
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                      Ocena                             Punkty 

                    Celujący                   -         18 

                    Bardzo dobry           -          17 

                    Dobry                       -         14 

                    Dostateczny             -           8 

                    Dopuszczający         -           2 

 

4) punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt. 

5) punkty za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,  

w tym  na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –  

3 pkt.  

6) punkty za inne , szczególne osiągnięcia ucznia , wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum – maksymalnie 18 pkt., w tym : 

a) za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych o zasięgu  

wojewódzkim, organizowanych przez kuratora oświaty – maksymalnie 10 pkt. ,  

w tym : 

   - finalista jednego konkursu przedmiotowego – 7 pkt, 

   - finalista dwóch lub więcej konkursów – 10 pkt. 

b) za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych o zasięgu  

     ponadwojewódzkim, organizowanych przez kuratorów oświaty – 10 pkt. 

c) za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursu tematycznego o zasięgu  

    ponadwojewódzkim, organizowanego przez kuratorów oświaty: 

     - laureat konkursu – 7 pkt, 

     - finalista konkursu – 5 pkt. 

d) za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursu tematycznego o zasięgu   

     wojewódzkim, organizowanego przez kuratora oświaty : 

     - laureat konkursu – 5 pkt. 

     - finalista konkursu – 3 pkt. 

6) Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub  

          sportowych organizowanych przez kuratora   lub inne podmioty działające  

          na terenie szkoły ,  

           odpowiednio na szczeblu : 
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    - międzynarodowym – 4 pkt.  

    - krajowym – 3 pkt.  

    - wojewódzkim – 2 pkt,   

    - powiatowym – 1 pkt.   

      6a) Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: 

          - międzynarodowym ( miejsca 1-8), 

          - krajowym ( miejsca 1-6), 

          - wojewódzkim ( miejsca 1-3), 

          - powiatowym ( miejsca 1-3). 

      6b) Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy , 

      to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także  

      wyróżnienia  przyznane na podstawie regulaminu konkursu ( z wyłączeniem       

  wyróżnień za uczestnictwo). 

2.  Absolwenci gimnazjów, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich  olimpiad 

przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  

lub ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 

podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do liceum 

w pierwszej   kolejności. 

3. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego , lub jego części, na podstawie art. 44 zw ust.2 i art. 44 zz ust. 2  

ustawy, przy   przyjęciu do liceum przelicza się na punkty oceny  wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, według następujących kryteriów: 

1) Z przedmiotów : język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, 

biologia, chemia, geografia , fizyka, język obcy nowożytny, liczba punktów uzyskanych 

za oceny wynosi : 

a) celujący – 20 pkt, 

b) bardzo dobry – 18 pkt,  

c) dobry – 13 pkt, 

d) dostateczny – 8 pkt, 

e) dopuszczający – 2 pkt. 

2) Liczbę punktów uzyskanych z historii i wiedzy o społeczeństwie ,  

po zsumowaniu , dzieli się przez 2. 
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3) Liczbę punktów uzyskanych z biologii, chemii, fizyki i geografii ,  

po zsumowaniu dzieli się przez 4. 

4. W przypadku równorzędnych  wyników uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym , pierwszeństwo w przyjęciu do liceum mają kandydaci: 

1) Z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

2) Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu  

na niepełnosprawność lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

3) O ukierunkowanych zdolnościach  udokumentowanych wpisem na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, którym ustalono indywidualny program  

lub tok nauki. 

4) Objęci pieczą zastępczą. 

 

 

§ 4 

Tryb odwoławczy od decyzji Komisji Rekrutacyjnej 

 

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  

 przyjętych i listy kandydatów nie przyjętych , rodzic kandydata może wystąpić  

do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem  w formie pisemnej, o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do liceum. 

2. Uzasadnienie  sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia o nie rodzica  

kandydata i zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę 

punktów która uprawniała  do przyjęcia , oraz liczbę punktów, która kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie  

od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania 

uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,   

w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. 
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Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

§ 5 

Uwagi końcowe 

 

 

1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do : 

1) Umieszczenia na terenie szkoły , w miejscu widocznym dla rodziców  

i kandydatów Regulaminu Rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 oraz zamieszczenie 

go na stronie internetowej szkoły do dnia 30 kwietnia 2017 r. 

2) Poinformowania Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole, niezwłocznie 

po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i listy kandydatów nie przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły 

przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do dnia  

1 sierpnia 2017 r. 

3. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły  jest upoważniony do podjęcia decyzji 

o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum. 
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Zał. Nr 1 

Wykaz zawodów uwzględnianych  w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

szkół ponadgimnazjalnych , dla absolwentów gimnazjów w roku szkolnym 

2017/2018. 

  

I.  Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty, dla uczniów gimnazjów: 

- języka polskiego, 

- biologiczny, 

- chemiczny, 

- fizyczny, 

- geograficzny, 

- matematyczny, 

- historyczny, 

- informatyczny, 

- języka angielskiego, 

-języka niemieckiego, 

- języka rosyjskiego, 

- języka francuskiego. 

II. Zawody wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych 

porozumień, o zasięgu krajowym : 

- Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły- Jana Pawła II  „Papież 

Słowianin”. 

- Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich  i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”. 

- Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. 

- Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”. 

III. Zawody wiedzy, artystyczne. 

- Międzynarodowy Konkurs Kreatywności – Odyseja Umysłu. 

- Ogólnopolski Konkurs „Łamigłowy”. 

- Wojewódzki Konkurs Biblijny Diecezji Kieleckiej. 

- Ogólnopolski Konkurs „Historia zaklęta w legendach. Miejsce-Postać-Wydarzenie”. 

- Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny „E-banking w praktyce”. 

- Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej (OKTA), www.okta.amu.edu.pl  

-  Wojewódzki „Maraton Matematyczny dla Gimnazjalistów”. 

- Ogólnopolski Konkurs „Ekologia, my i region, w którym żyjemy”. 

http://www.okta.amu.edu.pl/
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Zał. Nr 2 

 

Wykaz zawodów sportowych i dyscyplin  uwzględnianych  w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych , dla absolwentów 

gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018. 

 

 I. Zawody sportowe : 

1. Organizowane przez szkolny Związek Sportowy – Igrzyska Młodzieży Szkolnej. 

2. Organizowane przez światowe i europejskie Federacje sportowe: 

a) Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata, 

b) Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy. 

II. Dyscypliny sportowe: 

- aerobik, akrobatyka sportowa, badminton, baseball, biathlon, bilard, boks, brydż 

sportowy, curling, gimnastyka, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, 

kajakarstwo, kajak polo, karate tradycyjne, karate WKF, kick-boxing, kolarstwo, 

koszykówka, kręglarstwo, lekka atletyka ( w tym biegi przełajowe), łucznictwo, 

łyżwiarstwo, narciarstwo, orientacja sportowa, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka 

ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie 

synchroniczne, podnoszenie ciężarów, rugby, skoki do wody, snowboard, sporty 

motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, 

szermierka, taekwondo, tenis, tenis stołowy, triatlon, unihokej, warcaby, wioślarstwo, 

zapasy, żeglarstwo. 
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