Regulamin rekrutacji
do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie
na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r. poz. 60 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postepowania 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
2017 r. poz. 586) – wydane na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające - Prawo oświatowe.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i
szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 671).
6. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych
publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 20187/2019.
Od 1 września 2014r. wszystkie klasy pierwsze, w ramach podpisanych porozumień, zostają
objęte opieką patronacką wyższych uczelni. Są to: Akademia Wychowania Fizycznego
w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła
Humanitas w Sosnowcu, Uniwersytet Śląski (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz
Wydział Nauk o Ziemi).

I.
1.

Zasady ogólne
Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie odbywa się drogą
elektroniczną.
Kandydaci spoza terenu powiatu będzińskiego (lub kandydaci z gimnazjów nieobjętych
informatycznym systemem rekrutacji) mogą logować się w systemie rekrutacji elektronicznej za
pośrednictwem I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie.
W roku szkolnym 2018/2019 planowany jest nabór do czterech oddziałów (klas) pierwszych
oraz 1 oddziału sportowego (piłka siatkowa).

2.
3.

Proponowany
przedmiot
wiodący

Przedmioty punktowane
podczas rekrutacji

1A

matematyka

 język polski
 matematyka
 dwa spośród przedmiotów:
język obcy, fizyka, informatyka,
chemia, biologia, geografia

1B

geografia

Klasa

 język polski
 matematyka
 dwa spośród przedmiotów:
język obcy, geografia, biologia,
chemia, fizyka, informatyka,
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Przedmioty
realizowane w zakresie
rozszerzonym







matematyka
do wyboru dwa spośród:
informatyka, fizyka,
chemia, biologia, geografia, język angielski.
geografia
do wyboru dwa spośród: język polski, język angielski, wos, informatyka, matematy-

Patronaty wyższych
uczelni
Instytut Matematyki,
Instytut Fizyki
oraz
Śląskie Międzyuczelniane
Centrum Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego

ka, fizyka, chemia,
biologia.

biologia

zajęcia artystyczne

1C

1D

biologia

historia

 język polski
 matematyka
 dwa spośród przedmiotów:
język obcy, informatyka,
historia, geografia, wos,
zajęcia artystyczne




1S

II.

oddział sportowy
(piłka siatkowa)



 język polski
 matematyka,
 dwa spośród przedmiotów:
język obcy, chemia biologia,
fizyka, geografia,








język polski
matematyka,
dwa spośród przedmiotów:
język obcy, geografia,
matematyka, biologia,
chemia, fizyka,
informatyka, zajęcia
artystyczne



do wyboru dwa spośród: chemia, geografia, fizyka, informatyka, matematyka, język angielski, wos,
język polski.
historia
do wyboru dwa spośród: wos, język polski, język angielski,
geografia, chemia, fizyka, biologia, informatyka, matematyka.
przedmiot wiodący jeden spośród: historia,
geografia, biologia,
matematyka
do wyboru dwa spośród: język polski, język angielski, historia,
wos, geografia, chemia, biologia, fizyka,
informatyka.

Wydział Chemiczny
Politechniki Śląskiej
w Gliwicach;

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej;
Wyższa Szkoła Humanitas
w Sosnowcu

Akademia Wychowania
Fizycznego
w Katowicach

Kryteria rekrutacji

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do I LO przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały

określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:
1) wynik egzaminu gimnazjalnego;
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka
polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty
działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu ;
5) oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób
zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu,
danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
2.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
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e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2.
3.
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniach:
a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje
się 3 punkty.
6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani
w pierwszej kolejności.
7. Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:
a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
b) oryginał zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
c) 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię i nazwisko, data urodzenia);
d) karta zdrowia.

Terminy postępowania rekrutacyjnego
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 18 maja 2018
do
18 czerwca 2018r.
(do godz. 1500)
od 18 maja
do
4 czerwca 2018r.
(do godz. 1500)

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
od 13 lipca
do 17 lipca 2018r.

od 13 lipca
do 17 lipca 2018r.

Działanie
Składanie wniosków o przyjęcie (w formie elektronicznej)
do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie
(jako szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków
(kryteriów) branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Składanie wniosków o przyjęcie (w formie elektronicznej) do
oddziału sportowego oraz składanie dokumentów do
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie
wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków (kryteriów) branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.

od 5 czerwca 2018r.
do
15 czerwca 2018r.

do 18 lipca 2018r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w
art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

15 czerwca 2018r.

do 18 lipca 2018r.

Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej.

od 22 czerwca
do
26 czerwca 2018r.
(do godz. 1500)
do 5 lipca 2018r.
6 lipca 2018r.
(do godz. 1000)

------------------------

do 9 sierpnia 2018r.

10 sierpnia 2018r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie (m. in.
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 postepowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
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od 6 lipca
do 12 lipca 2018r.

13 lipca 2018r.

IV.

do 13 sierpnia 2018r.

do 14 sierpnia 2018r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata (lub kandydata
pełnoletniego) woli przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Będzinie - przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone
wcześniej).
Niezłożenie
w
odpowiednim
terminie
któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje
niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Kopernika w Będzinie oraz podanie informacji o wolnych
miejscach.

Warunki rekrutacji

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor I LO im. M. Kopernika w Będzinie powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków
komisji.
2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b) ustalenie i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum,
c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do I LO im. M. Kopernika, jeżeli został on
zakwalifikowany w wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz złożył w określonym terminie wymagane dokumenty. Kandydaci do I LO im. M. Kopernika przyjmowani są na podstawie uzyskanej liczby punktów.
4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się przez wywieszenie imiennych list na tablicy ogłoszeń na terenie Liceum. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane są w kolejności alfabetycznej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania

6.

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
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 większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
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.
Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość.

7. Liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej nie powinna być mniejsza niż 32. W szczególnych
przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, kontynuuje się nabór przy mniejszej liczbie
kandydatów.
8. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
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9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z
wnioskiem o w/w uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym

najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
9. Odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rodzic kandydata może wnieść do
dyrektora I LO im. M. Kopernika w Będzinie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
10. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7
dni od dnia otrzymania odwołania.
11. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego (tj. Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach).
12. Nabór uzupełniający przeprowadza się w zależności od potrzeb i możliwości szkoły.

Regulamin zaopiniowano na posiedzeniu RP w dniu 22.02.2018r.
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