Rozdział 9
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
§ 100
1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu zasadę powszechnej dostępności.
2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa Dyrektor Szkoły w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Organem Prowadzącym Szkołę.
3. Dyrektor Szkoły powołuje w każdym roku Komisję Kwalifikacyjno-Rekrutacyjną.
4. 1) Dyrektor I LO - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego - uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne,
kadrowe, finansowe i tradycje szkoły, ustala przedmioty realizowane w zakresie
rozszerzonym w proponowanych uczniom oddziałach na początku etapu edukacyjnego.
2) Listę przedmiotów i nazwy oddziałów o których mowa w pkt.1. ogłasza się w
materiałach promocyjnych do rekrutacji na kolejny rok szkolny.
3) Dyrektor I LO - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala dwa przedmioty,
które obok ocen z języka polskiego i matematyki na świadectwie ukończenia gimnazjum,
są punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym. Punktowanymi przedmiotami za oceny na
świadectwie ukończenia gimnazjum dla poszczególnych klas są :
- SOFOKLES - historia i wiedza o społeczeństwie
- PITAGORAS –fizyka i informatyka
- KSENOFONT – geografia i wiedza o społeczeństwie
- HIPOKRATES – biologia i chemia
§ 101
1.Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:
1) ustala listę kandydatów do I LO;
2) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne kwalifikacyjne zgodnie z terminarzem oraz
zasadami określonymi w aktualnych przepisach prawa oświatowego.
3) ustala listę przyjętych do klas pierwszych I LO na dany rok szkolny;
4) sporządza protokół postępowania.
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:
1) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
2) punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów
zgodnych z dalszym kierunkiem kształcenia, ustalonymi w § 101 ust. 4. pkt 3.
3) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Rekrutacja do klas prowadzona jest łącznie. O przyjęciu do wybranej klasy decyduje suma
uzyskanych punktów i deklaracja wyboru kierunku.
4.Do klas z innowacjami pedagogicznymi prowadzi się odrębną rekrutację.
5.Przy przyjmowaniu do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym
ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
4) lepszy wynik egzaminu gimnazjalnego wyrażony w punktach na zaświadczeniu,

5)wyższa średnia arytmetyczna ocen z zajęć edukacyjnych branych pod uwagę w procesie
rekrutacji do wybranej klasy.
6.Kolejność na liście przyjęć do liceum ustala się następująco:
1)kandydaci przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego (uprawnieni do zwolnienia);
2)kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym uzyskali największą
liczbę punktów;
3)w przypadku równej liczby punktów, o kolejności decyduje Szkolna Komisja
Rekrutacyjna uwzględniając zapis pkt. 5
7.Komisja Rekrutacyjno -Kwalifikacyjna ustala listę nieprzyjętych, na której znajdą się
kandydaci z największą, lecz niewystarczającą do przyjęcia do liceum liczbą punktów.
8.Kandydaci z listy nieprzyjętych mogą zostać przyjęci na zwolnione miejsca w toku
rekrutacji uzupełniającej.
9.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu
3 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów.

