Regulamin rekrutacji do klas pierwszych czteroletniego liceum w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w roku szkolnym
2019/2020
§1.
1. Zasady organizacji rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych określa:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.03.2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)
3) Zarządzenie Nr 5 Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30. 01. 2019 r. w
sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla
absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej :do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych - czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz
trzyletnich branżowych szkół I stopnia
4) Zarządzenie Nr 20 Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28. 02. 2019 r. w
sprawie wykazu zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych, organizowanych przez
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia
miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.
2. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza Komisja
Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im.Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
§2.
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego, zwane dalej „szkołą”, w
czasie rekrutacji do klas pierwszych współpracuje z Wydziałem Oświaty i Zdrowia,
Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, w zakresie realizacji zadań związanych z
dokonaniem rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych z wykorzystaniem systemu komputerowego Vulcan, zwanego
dalej „systemem”.
2. W ramach współpracy dyrektor szkoły zobowiązuje się w szczególności do:
1) opublikowania na szkolnej stronie internetowej informacji o kryteriach i harmonogramie
rekrutacji,
2) informowania kandydatów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o obowiązujących w
szkole zasadach i harmonogramie rekrutacji ,
3) przyjmowania zgłoszeń kandydatów do szkół ponadpodstawowych,

4) weryfikacji wprowadzonych do systemu danych osobowych kandydatów, ocen rocznych,
wyników egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięć uwzględnianych w procesie rekrutacji,
5) aktualizacji danych zawartych w systemie i ich wykorzystania w dalszej procedurze
rekrutacji,
6) niezwłocznego usunięcia danych kandydata, który zmienił decyzję o wyborze szkoły
pierwszego wyboru lub uczestniczy w naborze uzupełniającym,

§3.
1. Kandydat do klasy pierwszej ma prawo wyboru dowolnej liczby oddziałów z
maksymalnie trzech szkół ponadpodstawowych.
2. Kandydat składa dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
3. Dane kandydata wprowadza do systemu sam kandydat, lub jego macierzysta szkoła .
4. Kandydat ma prawo zmienić decyzję o wyborze szkoły pierwszego wyboru z
zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji.
§4.
1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji kandydaci składają w
sekretariacie szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:
1) wniosek o przyjęcie do szkoły ( formularze dokumentów, po wcześniejszym założeniu
konta, należy wydrukować ze strony internetowej www.ketrzyn.edu.com.pl
2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty,
3) dwie fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
4) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1. należy składać w plastikowej koszulce, w
oryginale lub odpowiednio poświadczonej kopii.
§5.
Rodzice( prawni opiekunowie) mają prawo do:
1. Wystąpienia do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy przyjętych i nieprzyjętych
kandydatów.
2. Odwołanie się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji Rekrutacyjnej w
terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia sporządzonego przez Komisję
Rekrutacyjną.
3. W sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decyduje Dyrektor I LO im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną

Kryteria rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w
Kętrzynie na rok szkolny 2019/2020
O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Łącznie można uzyskać 200 pkt.

Liczba punktów za wyniki z egzaminu
ósmoklasisty

Max.100 pkt

Liczba punktów za oceny na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej , w tym:
pierwszy przedmiot punktowany -j.
polski
Ocena
drugi przedmiot
punktowany- matematyka

trzeci przedmiot punktowany -pierwszy
najlepszy z wybranych przedmiotów :
biologia, chemia, geografia, fizyka,
historia, wos , j. obcy
czwarty przedmiot punktowany : drugi
najlepszy z wybranych przedmiotów :
biologia, chemia, geografia, fizyka,
historia, wos, j.obcy

Świadectwo z wyróżnieniem

pkt.

6

-

18

5

-

4

-

14

3

-

8

2

-

17

Max.72 pkt.
2

7 pkt.

Szczególne osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej w tym uzyskanie wysokiego
miejsca nagrodzonego lub
uhonorowanego zwycięskim tytułem w
zawodach wiedzy, artystycznych i
sportowych organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowanych co Max.18 pkt
najmniej na szczeblu powiatowym przez
inne podmioty działające na terenie szkoły

Osiągnięcia powinny
być wymienione na
świadectwie
ukończenia szkoły
podstawowej

§ Szczegółowy sposób
przyznawania punktów

określa tabela
zamieszczona poniżej.

Osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu

Max.3 pkt

Osiągnięcia powinny
być wymienione na
świadectwie
ukończenia szkoły
podstawowej

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym – i konieczności rozstrzygnięcia, który kandydat zostanie umieszczony na
liście osób zakwalifikowanych do szkoły :


pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.



W przypadku, gdy w/w kryterium nie przyniesie rozstrzygnięcia, brane są pod
uwagę łącznie kryteria przedstawione poniżej, wg zasady, że uczeń spełnia ( 1 pkt.)
lub nie spełnia ( 0 pkt.) każdego z następujących kryteriów :

1) Wielodzietność rodziny kandydata
2) Niepełnosprawność kandydata
3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

I.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty
na podstawie zawartych porozumień

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
7 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 pkt.

II.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ogólnopolskim lub międzynarodowym albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4
ustawy o systemie oświaty

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
10 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
4 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
3 pkt.
III.

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

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
7 pkt.

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
10 pkt.

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

7 pkt.

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
3 pkt.

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

IV.

5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo
turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art.22 ust.2 pkt. 8 i art.32a ust 4 ustawy

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt.

7 pkt.

5 pkt.

7 pkt.

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

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

V.

3 pkt.

2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca* w zawodach wiedzy,
artystycznych lub sportowych innych niż wymienione w pkt. IIV, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu

międzynarodowym
4 pkt.

krajowym
3 pkt

wojewódzkim
2 pkt.

powiatowym
1 pkt

* Zgodnie z Zarządzenie Nr 20 Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28. 02.
2019 określa
się miejsca uznane za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i
sportowych :
1) na szczeblu międzynarodowym i krajowym - są to miejsca 1-10
2) na szczeblu wojewódzkim - są to miejsca 1-5
3) na szczeblu powiatowym - są to miejsca 1-3

