ZAŁĄCZNIK NR 5
ZASADY I TERMINY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ W VIII LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
§1
W terminie od 11 kwietnia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. kandydaci składają w szkole ponadgimnazjalnej
pierwszego wyboru następujące dokumenty:
a)

wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny jest na stronie internetowej
nabor.um.bialystok.pl oraz w sekretariacie szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjum),

b) 2 zdjęcia,
c)

w przypadku wyboru oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego – orzeczenie lekarskie o zdolności
do uprawiania danego sportu, zaświadczenie zaliczenia próby sprawności fizycznej/zaliczenie próby
sprawności fizycznej, pisemną zgodę rodziców,

d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię
specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
ponadgimnazjalnej.
Do wniosku kandydat dołącza również oświadczenie potwierdzające spełniania wybranych kryteriów, które będą
brane pod uwagę w trzecim etapie rekrutacji:
a)

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata,
c)

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze
zm.),

d) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze
zm.),
e)

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub orzeczenie
równoważne

w

rozumieniu

przepisów

ustawy

z

dnia

27

sierpnia

1997

r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721 ze zm.),
f)

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

g) dokument

poświadczający

objęcie

dziecka

pieczą

zastępczą

zgodnie

z

ustawą

z

dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 332 ze zm.).
UWAGA! Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

§2
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Lp.

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Działanie
Składanie
wniosków
o przyjęcie
do
szkoły
ponadgimnazjalnej
wraz
z
dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub
kryteriów
branych
pod
uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o
świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o
wynikach egzaminu gimnazjalnego
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

2.

3.

4.

5.

6.

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

11 kwietnia do
24 czerwca 2016 r. do
godz. 15:00

25 lipca do
26 lipca 2016 r.
do godz. 15:00

od 24 czerwca do
28 czerwca 2016 r. do
godz. 12:00

-

do 29 czerwca 2016 r.

do 29 lipca 2016 r.

1 lipca 2016 r.
do godz. 10:00

11 sierpnia 2016 r. o
godz. 10:00

06.07 – 14.07.2016 r.
do godz. 15:00

12.08 – 17.08. 2016 r.
do godz. 15:00

15.07.2016 r.
o godz. 12:00

18.08.2016 r.
o godz. 12:00

§3
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować wolnymi miejscami,
dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postepowanie uzupełniające powinno zakończyć się
do końca sierpnia 2016 r.
§4
1.

Wniosek

o

przyjęcie

do

publicznej

szkoły

ponadgimnazjalnej

kandydaci

wypełniają

w formie elektronicznej na stronie nabor.um.bialystok.pl, a następnie podpisany składają w formie
papierowej w szkole pierwszego wyboru. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek
odręcznie. Szkoła ponadgimnazjalna wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest szkołą pierwszego
wyboru.
2.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w trakcie rekrutacji może równocześnie wybrać nie więcej niż trzy
szkoły ponadgimnazjalne. Składając dokumenty w szkole pierwszego wyboru posługuje się kopią
świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

a)

wielodzietność 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
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
§5
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
§6
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:
1.

za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – max 100 pkt.
- Uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki oraz
przedmiotów przyrodniczych mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt.
Maksymalna liczba punktów za 4 wyniki procentowe wynosi 400% x 0,2 = 80 pkt);
- Uzyskany wynik procentowy z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożony jest
przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt. Maksymalna liczba punktów za 1 wynik
procentowy wynosi 100% x 0,2 = 20 pkt);

2.

za ceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (ustalonych przez
dyrektora szkoły w postępowaniu do danego oddziału) max 80 pkt:
- ocena celująca

- 20 pkt

- ocena bardzo dobra

- 16 pkt

- ocena dobra

- 12 pkt

- ocena dostateczna

- 8 pkt

- ocena dopuszczająca

- 2 pkt

3.

ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

- 5 pkt

4.

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu – 2 pkt.

5.

szczególne osiągniecia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 13 pkt.:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:



tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt



tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:



c)

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt
tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt

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







dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;

d) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:



dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,



dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,



tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,



tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,



tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;

e)

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5 lit. a-d,
artystycznych lub sportowych, 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

UWAGA!

W

przypadku

gdy

kandydat

ma

więcej

niż

jedno

szczególne

osiągnięcie

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt.

§7
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty
oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
1) z języka polskiego i matematyki:
-

celujący – 20 pkt

-

bardzo dobry – 16 pkt

-

dobry – 12 pkt

-

dostateczny – 8 pkt

- dopuszczający – 2 pkt
2) z historii i wiedzy o społeczeństwie:
-

celujący – 20 pkt,

-

bardzo dobry – 16 pkt,

-

dobry – 12 pkt,

-

dostateczny – 8 pkt,

-

dopuszczający – 2 pkt

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 2;
(np. historia – 20 pkt, wiedza o społeczeństwie - 12 pkt ; 20+12 = 32 : 2 = 16 pkt.)
3) z biologii, chemii, fizyki i geografii:
-

celujący – 20 pkt,

-

bardzo dobry – 16 pkt,

-

dobry – 12 pkt,

-

dostateczny – 8 pkt,

-

dopuszczający – 2 pkt

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 4;
(np. biologia – 20 pkt, chemia - 12 pkt, fizyka – 8 pkt, geografia – 16 pkt ; 20+12+8+16 = 56:4 = 14 pkt.)
4) z języka obcego nowożytnego:
-

celujący – 8 pkt,

-

bardzo dobry – 6 pkt,

-

dobry – 4 pkt,

-

dostateczny – 2 pkt,

-

dopuszczający – 0,5 pkt.
§8

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się punkty w sposób określony w § 7 oceny
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany
zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy
zwolnienie.

§9
Osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w przypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia
szkoły.
§ 10
Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu
rekrutacyjnym zgodnie z przepisami § 6.
§ 11
O przyjęciu do szkoły decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej w porównaniu z liczbą miejsc jaką
dysponuje szkoła.
§ 12
Rekrutacji kandydatów do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
§ 13
Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są
przyjmowani na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej
szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.
§ 14
Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do liceum w przypadku dysponowania wolnymi miejscami
na podstawie dokumentów:
a) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie szkoły zagranicą lub
ukończenie kolejnego etapu edukacji, lub
b) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego
uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap
edukacji, który ten uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat
nauki szkolnej tego ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej tego ucznia,
złożone przez jego rodzica, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie
świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu
§ 15
Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w § 13 zostaje
zakwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
§ 16
Uczeń przybywający z zagranicy, po spełnieniu odpowiednio wszystkich warunków jest przyjmowany do liceum
przez dyrektora szkoły, na wniosek rodziców ucznia.
§ 17
PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata
pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
3.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.

Dyrektor

szkoły

rozpatruje

odwołanie

od

rozstrzygnięcia

komisji

rekrutacyjnej,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.
§ 18
Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy:





ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
ze zm.);
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na
punkty
poszczególnych
kryteriów
uwzględnianych
w postepowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zasad komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i
terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U z 2015
r., poz. 1942).
zarządzenie Nr 5/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół
ponadgimnazjalnych
oraz
publicznych
szkół
dla
dorosłych
w województwie podlaskim (załącznik nr 2).

