Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach

2022/2023

REGULAMIN REKRUTACJI
do II Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 1 im. KEN w Puławach
w roku szkolnym 2022/2023
Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się:

Kryteria przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do liceum oraz terminy postępowania rekrutacyjnego
określone są:
•
•
•
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r poz. 1148 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019r., poz.
1737);
Zarządzenie nr 7/2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023;
Zarządzenie nr 24/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.

§1
Dyrektor II LO w Puławach ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych liceum:
L.p.
1.

2.

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy
pierwszej czteroletniego liceum
ogólnokształcącego.

od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia
szkoły ponadpodstawowej i o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz
złożenie nowego wniosku , w tym zmiana
przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi
na zmianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r.
do godz. 15.00.

3.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczanych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z
ustaleniem tych okoliczności o których mowa w
art. 150 ust. 7 – Prawo oświatowe.

do 14 lipca 2022 r.
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Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub
prezydenta) okoliczności wskazanych w
oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu zewnętrznego
ósmoklasisty.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole.

11.

2022/2023

do 21 lipca 2022 r.

22 lipca 2022 r.

od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

29 lipca 2022 r. do godz. 14.00
do 03 sierpnia 2022 r.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 01 sierpnia 2022 r.

§2
O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione
na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.
•

Przyjęcie do klasy pierwszej odbywa się w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie wniosku
złożonego do dyrektora szkoły.

•

Do wniosku dołącza się:

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu
laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy.
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§3
1. Postępowanie rekrutacyjne szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne wchodzi, co najmniej
3 nauczycieli tej szkoły.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz ustalenie wyników postępowania i podanie
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
§4
1.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, przyjmowani są w pierwszej
kolejności do klasy pierwszej.

2. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów
otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem oraz Ustawą. Kandydat ubiegający
się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnym może otrzymać maksymalnie 200 punktów.
3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
•

Wyniki egzaminu ósmoklasisty (max 100 punktów);
Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z języka
polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego
nowożytnego mnoży się przez 0,3.

•

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki
oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego
rekrutację (max 80 punktów);
Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach:
➢ Klasa 1 LA (mat-fiz-ang) – język polski, matematyka, fizyka, język angielski,
➢ Klasa 1 LB (mat-inform-ang) - język polski, matematyka, informatyka, język angielski,
➢ Klasa 1 LF (biol-chem-matem) - język polski, matematyka, biologia, chemia,
➢ Klasa 1 LC (biol-chem-ang) - język polski, matematyka, biologia, chemia,
➢ Klasa 1 LD (matem-geogr-ang) - język polski, matematyka, geografia, język angielski,
➢ Klasa 1 LE (pol-hist-wos) - język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

Za oceny wyrażone w stopniu:
•

celującym – przyznaje się po 18 punktów;

•

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

•

dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

•

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

•

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

•

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów;
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szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
✓ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
✓ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7

punktów,

✓ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty:
✓ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
✓ dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
✓ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
✓ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
✓ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
✓ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.
3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych, niż wymienione w pkt 1 – 2, artystycznych
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
✓ międzynarodowym – przyznaje 4 punkty,
✓ krajowym – przyznaje się 3 punkty,
✓ wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
✓ powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
4. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
§5
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,

na

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 Ustawy.
•

Wielodzietność rodziny kandydata,
4

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach
•

Niepełnosprawność kandydata,

•

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

•

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

•

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

•

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

•

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2022/2023

Kryteria o których mowa w powyższych punktach mają jednakową wartość.
§6
Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
dla uczniów szkoły podstawowej , za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
województwa lubelskiego znajduje się w Zarządzeniu nr 24/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 luty 2021 r.
§7
1. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektroniczny system
wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jest on dostępny pod adresem:
https:/lubelszczyzna.edu..com.pl/kandydat.
2. Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie trzy szkoły.
3. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przez
kandydata.
4. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły pierwszego wyboru i podlega weryfikacji i akceptacji.
5. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:
✓ oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
✓ oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
✓ 2 zdjęć (format legitymacyjny)
✓ karty zdrowia (po 1 września).

5

