Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZS w Tyczynie Nr 16/2016/2017 z dnia 18.04.2017r.

Regulamin
naboru do klas pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Tyczynie
na rok szkolny 2017/2018
§ 1.
Nabór do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Tyczynie
prowadzony jest na podstawie:
1.

art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60);

2.

art. 20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991r. Nr 95,
poz. 425 z późn. zm.);

3.

rozporządzenia MEN z dnia 14.03.2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 –
2019/2020 do trzyletniego liceum, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I
stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;

4.

§ 19 Statutu Zespołu Szkół w Tyczynie,

5. Zarządzenia Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017
roku oraz wytycznych organu prowadzącego szkołę – Powiatu Rzeszowskiego.

§ 2.
O przyjęcie do klas pierwszych liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

§ 3.
Rekrutacja prowadzona jest w formie papierowej.

§ 4.
Zespół Szkół w Tyczynie ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego z innowacjami:
- „Edukacja ogólnopolicyjna”,
- „Ochrona osób i mienia z elementami bezpieczeństwa wewnętrznego”,
- „Fotografia-film-reklama w technologiach mobilnych i internetowych”.

§ 5.
Kandydatom do klas pierwszych przyznaje się punkty za:
1. egzamin gimnazjalny,
2. oceny z języka polskiego i następujących trzech przedmiotów:
- język angielski lub język niemiecki (zdawany na egzaminie gimnazjalnym),
- wiedza o społeczeństwie, historia lub geografia (do wyboru przez kandydata),
- wychowanie fizyczne / edukacja dla bezpieczeństwa (dla klasy z edukacją ogólnopolicyjną
oraz dla klasy – ochrona osób i mienia z elementami bezpieczeństwa wewnętrznego),
- informatyka (dla klasy – fotografia-film-reklama w technologiach mobilnych i internetowych).
3. osiągnięcia ucznia: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia ucznia
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 6.
Kandydat

ubiegający

się

o

przyjęcie

do

klasy

pierwszej

może

otrzymać

w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
1. maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum.
Wyniki

procentowe,

uzyskane

z

egzaminu

przeliczane

są

na

punkty

w następujący sposób:
- wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych

i języka obcego nowożytnego na poziomie

podstawowym mnoży się przez 0,2;
2. maksymalnie 72 punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów
Punkty za oceny z czterech przedmiotów obliczane są według skali:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
3. maksymalnie 28 punktów za inne osiągnięcia, w tym:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,
b) uzyskanie w zawodach, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanych przez kuratorów oświaty:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
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:
- 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 nauczaniaszkoły 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, artystycznych lub sportowych, innych
niż wymienione w ppkt b) - d), organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkół, na szczeblu:
- międzynarodowym - 4 punkty,
- krajowym - 3 punkty,
- wojewódzkim - 2 punkty,
- powiatowym – 1 punkt.

* W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa w 3), wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
f) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej na rzecz innych ludzi, w tym środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu - 3 punkty.

§ 7.
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44zwust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się
na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii,
chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym –20 punktów,
- bardzo dobrym –18 punktów,
- dobrym –13 punktów,
- dostatecznym –8 punktów,
- dopuszczającym –2 punkty;
b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym –20 punktów,
- bardzo dobrym –18 punktów,
- dobrym –13 punktów,
- dostatecznym –8 punktów,
- dopuszczającym –2 punkty
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2;
c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym –20 punktów,
- bardzo dobrym –18 punktów,
- dobrym –13 punktów,
- dostatecznym –8 punktów,
- dopuszczającym –2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 4;
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – 20 punktów,
- bardzo dobrym – 18 punktów,
- dobrym – 13 punkty,
- dostatecznym – 8 punkty,
- dopuszczającym – 2 punktu.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na
punkty, w sposób określony w §5 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.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2
ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną
na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym –20 punktów;
b) bardzo dobrym –18 punktów;
c) dobrym –13 punktów;
d) dostatecznym –8 punktów;
e) dopuszczającym – 2 punkty.

§ 8.
O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 9.
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły
w pierwszej kolejności.

§ 10.
1. Uczniowie posiadający zaświadczenia, skierowania lekarskie oraz z opinie, orzeczenia
i skierowania z poradni specjalistycznych oraz Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej
przyjmowani są w pierwszej kolejności, poza kryteriami przyjęć.

2. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu
rekrutacyjnym

na

drugim

etapie

pierwszeństwo

przyjęcia

będzie

wynikało

z: wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności
jednego

z

rodziców

kandydata,

niepełnosprawności

obojga

rodziców

kandydata,

niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
objęcia kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria wymienione w ust. 2. mają jednakową wartość.

§ 11.
Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w ZS w Tyczynie jest następujący:
1.

od 8 maja do 9 czerwca

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

2017r.

na formularzu przygotowanym przez szkołę.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

2. od 23 – 27 czerwca 2017r., do
godz. 15.00

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego – oryginały lub kopie.
Podanie do publicznej wiadomości listy

3.

30 czerwca 2017r.,

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów

do godz.10.00

niezakwalifikowanych do szkoły na podstawie
wyników rekrutacji.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole oraz

4.

30 czerwca - 5 lipca 2017r.,

złożenie oryginałów dokumentów, jeżeli nie zostały

do godz.15.00

one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły.

5.

7 lipca 2017r.,
do godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do szkoły, a także liczby wolnych miejsc.

§ 12.

Dla celów prowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Zespołu Szkół
w Tyczynie powołuje spośród nauczycieli i pracowników administracji Komisję
ds. rekrutacji, w składzie: przewodniczący i trzech członków, w tym dwóch nauczycieli
i sekretarz szkoły.
§ 13.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2017r.

