Regulamin rekrutacji
do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce

§ 1.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 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 poz. 586)
5. Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie
rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla
dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019
6. Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół
branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019

§ 2.
Wymagane dokumenty
1. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji i potwierdzony
podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów.
2. Kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum.
3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. 2 fotografie (na odwrocie dane: imię i nazwisko, data urodzenia),
5. Zaświadczenia o udziale i sukcesach w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
certyfikaty, dyplomy – do wglądu, oświadczenia umożliwiające skorzystanie z uprawnień,
6. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się
o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).
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§ 3.
Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa
Bema w Ostrołęce na rok szkolny 2018/2019 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora Szkoły Zarządzeniem nr 3/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku
z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
a. ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b. ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów
nieprzyjętych,
c. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego,
d. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji
z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych
osobowych,
e. inne czynności wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017r. oraz przywołanych w niej aktach prawnych.
3. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
a. określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej,
b. organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej,
c. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4.
Kryteria rekrutacji
1. O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent gimnazjum.
2. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce mogą
składać dokumenty do następujących klas:

Lp.

1.

2.

Klasa/
oznaczenie
literowe
matematycznoinformatyczna
A
matematycznoekonomiczna
B

3.

biologicznomedyczna
C

4.

biologiczno–
chemiczna
D

Przedmioty wiodące
 matematyka
 fizyka
 informatyka
 matematyka
 geografia
 j. angielski
 biologia
 chemia

 biologia
 chemia
 matematyka

Ilość
oddz.

Planowana
liczba
uczniów

Język
obcy I

Język
obcy II

1

28

j. angielski

j. niemiecki lub
j. rosyjski

1

28

j. angielski

j. niemiecki lub
j. rosyjski

1

28

j. angielski

j. niemiecki

1

28

j. angielski

j. francuski lub
j. hiszpański
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biologiczno–
chemiczna
E
humanistycznomedialna
F

5.

6.

7.

społeczno- prawna
G

8.

matematycznofizyczna
H
(innowacja:
j. angielski
w przedmiotach
ścisłych)

Razem:

 biologia
 chemia
 matematyka
 j. polski
 historia
 j. angielski
 historia
 geografia
 wiedza o
społeczeństwie
 matematyka
 fizyka
 j. angielski

1

28

j. angielski

j. niemiecki

1

28

j. angielski

j. francuski

1

28

j. angielski

j. hiszpański

1

28

j. angielski

j. niemiecki

8

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej
szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 .
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
Uwaga: wykaz konkursów oraz olimpiad na stronie Kuratorium.
4. Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy
składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów klasy pierwszej I Liceum
Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce na rok szkolny 2018/2019:
Lp.

Data

1.

od 10 maja
od godz. 10:00
do 18 maja
do godz. 15:00

2.

od 15 czerwca
od godz. 10:00
do 19 czerwca
do godz. 16:00

3.

od 22 czerwca
od godz.12:00
do 27 czerwca
do godz.16:00

4.

6 lipca
godz.12:00

5.

od 6 lipca
od godz. 12:00
do 12 lipca
do godz. 10:00

Postępowanie
Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają wniosek
wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji
w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej, którzy złożyli wniosek
w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych
nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie, mogą dokonać zmiany
wyboru szkół.
W szkole pierwszego wyboru kandydaci składają kopię świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył
(na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam
zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy
36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub
upoważnionej przez niego osoby).
Szkolna
komisja
rekrutacyjna
ogłosi
listy kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych
liceum i listy niezakwalifikowanych
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły, składając
oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, dwa aktualne
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6.

12 lipca
godz. 16:00

zdjęcia do legitymacji szkolnej (fotografia 30 x 42 mm, na odwrocie
powinno się znaleźć imię i nazwisko, data urodzenia i adres
zamieszkania) oraz wypełniony kwestionariusz osobowy (należy go
pobrać ze strony internetowej szkoły: www.lo1.ostroleka.pl)
Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły na rok szkolny
2018/2019

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające

L.p.
1.

Data
od 13lipca
od godz. 8.00
do 16 lipca
do godz.16:00
29 sierpnia
godz. 12:00
od 29 sierpnia
od godz.12:00
do 30 sierpnia
do godz. 16:.00
31 sierpnia
godz.12.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
Postępowanie
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Ogłoszenie w rekrutacji uzupełniającej list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, dwa aktualne
zdjęcia (fotografia 30 x 42 mm) oraz wypełniony kwestionariusz
osobowy (należy go pobrać ze strony internetowej szkoły:
www.lo1.ostroleka.pl)
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły na
rok szkolny 2018/2019.

§ 5.
Tryb odwoławczy
1. Odwołania od ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy kierować w formie pisemnej.
Tryb odwoławczy od decyzji komisji rekrutacyjnej
 w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły,
 rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
Szczegółowe procedury określa art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3, art. 187 ust. 4 ustawy
z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.
60) i art. 158 ust. 6-9 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59).
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§ 6.
Sposób ustalania punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. 200 pkt. (do klas ogólnych) - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum, a także za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie,
w tym:
I. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych
przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
a. sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych (§ 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.):
18 pkt. - stopień: celujący
17 pkt. - stopień: bardzo dobry
14 pkt. - stopień: dobry
8 pkt. - stopień: dostateczny
2 pkt. - stopień: dopuszczający
W zależności od wybranej przez kandydata klasy punktowane są następujące przedmioty
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Klasa / Oznaczenie literowe
matematyczno -informatyczna
A
matematyczno – ekonomiczna
B
biologiczno – medyczna
C
biologiczno – chemiczna
D
biologiczno – chemiczna
E
humanistyczno – medialna
F
społeczno – prawna
G
matematyczno-fizyczna
H

Przedmioty punktowane:
język polski oraz:
matematyka, fizyka, informatyka
matematyka, język obcy, geografia
matematyka, biologia, chemia
matematyka, biologia, chemia
matematyka, biologia, chemia
matematyka, język obcy, historia
matematyka, historia, geografia
matematyka, język obcy, fizyka

b. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów (§5 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14marca 2017 r.)
c. osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów
(§ 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14marca 2017 r.)
d. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty (§7 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14marca 2017 r.)
e. w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
punkty ocen z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii,
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chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, przelicza się według (§8 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 marca 2017r.).
II. 100 punktów - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali
procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
UWAGA:

należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik
0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji).
2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby punktów
pierwszeństwo przysługuje:
a. sierotom i wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych,
b. kandydatom o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny tok lub
program nauki,
c. kandydatom z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku
kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej,
3. O ww. okolicznościach należy powiadomić Szkolną Komisję Rekrutacyjną w formie pisemnej.
4. Przypadki, które szczegółowo nie zostały uregulowane ww. przepisami indywidualnie
rozpatrzy Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
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