LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. St. Czarnieckiego w Człuchowie
ul. Kusocińskiego 1 77-300 Człuchów
tel. 59 83 42 407
e-mail: loczluchow@onet.eu
strona internetowa: loczluchow.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245);
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245);
3. Zarządzenie Nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. ws. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkoł ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
oraz na semestr I szkół policealnych i szkol dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020.

Przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę. Do wyboru macie cztery różne klasy:
1. Klasa językowa (rozszerzony język angielski).
2. Klasa medyczno-psychologiczna (rozszerzona biologia, chemia).
3. Klasa inżynierska (rozszerzona matematyka, fizyka).
4. Klasa prawniczo-humanistyczna (rozszerzona historia, język polski).
UWAGA!
a) W pierwszym tygodniu września przeprowadzony będzie test z języka angielskiego, który oznaczy Wasz
stopień znajomości języka obcego. Na podstawie uzyskanych wyników przydzielimy Was do odpowiednich
grup językowych.
b) Wybór przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym – pod koniec klasy pierwszej

Rekrutacja do szkoły odbywa się drogą elektroniczną.
Podanie należy wydrukować ze strony: http://czluchow.edu.com.pl/Kandydat.

ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów,
której składnikami są:
1) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów
przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczamy na punkty według zasady:
wynik procentowy z ww. przedmiotów mnożymy przez 0,2 pkt.
2) punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch, wybranych przez liceum, obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. O przyjęciu do klasy pierwszej:
A. JĘZYKOWEJ z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, decydują oceny przeliczone na punkty
z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, II język obcy;
B. MEDYCZNO-PSYCHOLOGICZNEJ z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii decydują oceny
przeliczone na punkty z przedmiotów: język polski, matematyka, chemia, biologia;
C. PRAWNICZO-HUMANISTYCZNEJ z rozszerzonym programem nauczania historii i języka polskiego decydują oceny
przeliczone na punkty z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, wos;
D. INŻYNIERSKIEJ z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki decydują oceny przeliczone na punkty z
przedmiotów: język polski, matematyka, informatyka, fizyka.

1

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych:
1)
2)
3)
4)
5)

stopień celujący
18 pkt.
stopień bardzo dobry 17 pkt.
stopień dobry
14 pkt.
stopień dostateczny
8 pkt.
stopień dopuszczający 2 pkt.

4. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia:
1) ukończenie gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.
2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu – 3 pkt.
3) zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego
gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:
a) miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane
zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów) o zasięgu:
międzynarodowym, krajowym (ogólnopolskim), wojewódzkim, powiatowym,
b) miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
 międzynarodowym – miejsca 1- 8,
 krajowym (ogólnopolskim) – miejsca 1- 6,
 wojewódzkim – miejsca 1-3,
 powiatowym – miejsce 1-3,
oraz miejsca uznane za wysokie w zawodach mistrzowskich o randze:
 międzynarodowej – miejsca 1- 20,
 krajowej (ogólnopolskiej) – miejsca 1- 12,
 regionalnej – miejsca 1- 6,
 wojewódzkiej – miejsca 1- 3,
c) konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, za które zgodnie z
obowiązującym prawem oświatowym:
 laureat konkursu przedmiotowego – jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły
ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej,
 za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów.
Wykaz konkursów przedmiotowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i
dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym dla uczniów szkół podstawowych od
klas IV oraz uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych z: języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, historii,
biologii, geografii, matematyki, fizyki, chemii, informatyki.
d) zawody, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:
 za uzyskany w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim tytuł:
 laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów,
 finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów.
 za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż ww., artystycznych lub sportowych na
szczeblu:
 międzynarodowym – przyznaje się 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 z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej/gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Wykaz zawodów wiedzy, wykaz zawodów artystycznych oraz wykaz zawodów sportowych stanowią załączniki do Komunikatu w
sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz
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uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 pomorskiego Kuratora oświaty w Gdańsku z dnia 26 lutego
2019 roku.

Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji:
Akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, bilard, biathlon letni, orientacja sportowa, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy,
curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate kyokushin, karate tradycyjne, karate WKF,
kickboxing, kolarstwo (szosowe, torowe, MTB), kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie
– short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki,
kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, squash,
snowboard, sporty motorowe, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec
sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny,
żeglarstwo, żeglarstwo lodowe.

Gry zespołowe:
Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna,
rugby, unihokej, sporty wrotkarskie.

Do listy dyscyplin sportu, dodaje się wyjaśnienie: w przypadku, gdy dyscyplina sportu, z której osiągnięcia kandydatów punktowane
są w procesie rekrutacji, nie jest umieszczona, a absolwent legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie
osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.

TERMINY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Od 13 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r.
Złożenie w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum.
Do 19 czerwca 2019 r.
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.
Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019r.
Dostarczenie do liceum kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego.
Do 04 lipca 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
05 lipca 2019 r. do godz. 10.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum.
Do 10 lipca 2019 r. do godz. 14.00
Przedłożenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego: oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej/gimnazjum; oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego; 2 zdjęć; o
ile ww. dokumenty nie zostały złożone wcześniej.
Do 12 lipca 2019 r. do godz. 12.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum.
Do 8 sierpnia 2019 r.
Postepowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym.
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