Zasady rekrutacji kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Asnyka w Kaliszu na rok szkolny 2018/2019

I. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60),
2. Rozporządzenie 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. 2017 r. poz. 586),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)
4. Zarządzenie nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia
30 stycznia 2018 r.w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny
2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych.

II. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
1. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu, określanym dalej jako
„liceum” działa Szkolna Komisja Rekrutacyjna zwana dalej „Komisją”
2. W skład Komisji wchodzą:
a) wicedyrektor jako jej przewodniczący
b) co najmniej dwoje nauczycieli liceum
3. W skład Komisji nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko
uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do liceum.
4. Dyrektor może dokonywać zmian w składzie Komisji, w tym zmiany osoby wyznaczonej
na jej przewodniczącego.
5. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji
z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów przyjęcia do liceum,
b) gromadzenie dokumentów tych kandydatów, którzy na liście preferencji w rekrutacji
wybrali liceum jako szkołę pierwszego wyboru,
c) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,
d) sporządzenie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na pisemny
wniosek jego rodziców (w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia rodziców kandydata

o sporządzenie takiego uzasadnienia, który rodzic ma prawo złożyć w ciągu 7 dni od
dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych),
e) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
6. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do liceum jego
rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
które jest rozpatrywane w terminie 7 dni.
III.Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2018/2019
1. Na rok szkolny 2018/2019 proponowane są następujące klasy
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2. Dyrektor liceum zastrzega sobie prawo do zmiany języka obcego w zależności od
wyników rekrutacji. Powstanie poszczególnych grup językowych uwarunkowane jest ich
liczebnością i możliwościami organizacyjnymi.

IV. Przyjmowanie zgłoszeń i kwalifikowanie kandydatów do liceum
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum składają dokumenty w terminie
określonym w decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w załączniku do niniejszego
regulaminu.
2. Wymaganą dokumentację stanowią:
a) dokumentacja wygenerowana przez elektroniczny system rejestracji kandydata,
b) ewentualne zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące spełnienia preferencyjnych
warunków wymienionych w niniejszym regulaminie w p. IV.6b,
c) po zakwalifikowaniu się na listę kandydatów:
 formularz szkolny,
 dwie fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie)
 deklaracja kandydata (wewnętrzna, dostępna na stronie szkoły)
d) potwierdzone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego kandydaci dostarczają w terminie
określonym w załączniku do decyzji kuratora oświaty.
e) oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia wyniku egzaminu
gimnazjalnego kandydaci dostarczają jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w liceum po
ogłoszeniu listy zakwalifikowanych, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły
3. W przypadku kandydatów przybywających z zagranicy Komisja rozpatruje odrębnie
dostarczone dokumenty dotyczące przebiegu dotychczasowej edukacji, osiąganych
wyników oraz dotyczące spełniania preferencyjnych warunków wymienionych w p. IV.6b,
niniejszego regulaminu.
4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych przez
kuratora oświaty wymienionych w załączniku „Wykaz zawodów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa
wielkopolskiego” są przyjmowani do liceum niezależnie od wyników postępowania
kwalifikacyjnego pod warunkiem złożenia oryginałów dokumentów; na liście przyjętych
laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych umieszczani są na pierwszym miejscu
z wpisem „laureat olimpiady, laureat konkursu”.
5. W trakcie kwalifikowania kandydata do liceum o kolejności miejsca zajętego przez kandydata
na liście i przyjęciu do liceum decyduje lista preferencji kandydata zamieszczona w podaniu
oraz liczba uzyskanych punktów. Maksymalna liczba punktów wynosi 200.
Lp.
Przedmioty punktowane – ocena przeliczana jest
1.
zgodnie z zasadami: celujący – 18 punków, bardzo
dobry – 17 punktów, dobry – 14 punktów, dostateczny
– 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty
2.
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
3.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej
4.
Osiągnięcia w zakresie wiedzy, artystyczne
i sportowe, wymienione w wykazie, o którym mowa
w p. IV.4
5.
Wynik egzaminu gimnazjalnego w procentach z:

przedmioty wskazane
w p. III.1 –
maksymalnie 72 pkt
7 pkt
3 pkt
maksymalnie 18 pkt
mnoży się przez 0,2 –

języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

maksymalnie 100 pkt

6. Przy przyjmowaniu do liceum w sytuacji, gdy w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci
uzyskali równorzędne wyniki punktowe pierwszeństwo mają:
a) w II etapie postępowania rekrutacyjnego: kandydaci z problemami zdrowotnymi
potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej
b) w III etapie postępowania (jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) brane są pod uwagę
łącznie kryteria posiadające taka samą wartość:
 wielodzietność rodziny kandydata
 niepełnosprawność kandydata
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.
7. Spełnienie któregokolwiek z warunków pierwszeństwa wymienionych w pkt. 3 wymaga
zaświadczenia
V. Zasady punktowania osiągnięć
1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit.
a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 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;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi 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 – 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18 punktów.
VI. Postanowienia końcowe
1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum i listy przyjętych do liceum oraz termin
zakończenia postępowania kwalifikacyjno – rekrutacyjnego określone są w terminarzu
rekrutacji.
2. O decyzji Komisji zawiadamia się kandydatów przez wywieszenie w liceum na tablicy
ogłoszeń listy kandydatów przyjętych/ listy przyjętych do klas pierwszych.
3. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego wraz z wykazem kandydatów zakwalifikowanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz liczbą uzyskanych przez kandydatów punktów
przechowywane są w liceum nie krócej niż rok

