Regulamin
rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej
III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego
w Bielsku-Białej

Regulamin rekrutacji na rok szk. 2018/2019
Regulamin rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej
opracowano w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2156, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego […] dla kandydatów będących absolwentami dotyc hczasowego gimnazjum
(Dz. U. 2017 r. poz. 586) oraz Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OPDO.110.2.19.2017 r. z dnia 13 kwietnia 2017 r.
W związku z przystąpieniem Miasta Bielska-Białej do elektronicznego naboru:
Rekrutacja do klas pierws zych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019
przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru i kandydat
poddaje się jej warunkom i wynikom.
W celu przeprowadze nia rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierws zej liceum
dyrektor s zkoły:
Powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego
i członków komisji, którym określa zadania do wykonania.
Przyjmowanie zgłos zeń kandydatów do klasy pierws zej lice um:
1. Kandydaci do oddziałów ogólnodostępnych dokonują rejestracji elektronicznej
w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, tj. od 18 maja do 18 czerwca
2018 r. do godz. 13:00.

2. Kandydaci do oddziału humanistycznego-dwuję zycznego, którzy przystąpili do
egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz
laureaci i finaliści Konkursu Języka Angielskiego dla gimnazjów organizowanego
przez ZSO im. S. Żeromskiego są ZWOLNIENI Z OBOWIĄZKU
PRZYSTĄPIENIA DO TESTU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH. Kandydaci,
którzy są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do testu kompetencji językowych rejestrują
się do tej części oddziału humanistycznego, która nie obejmuje testu w terminie od 18
maja do 18 czerwca 2018 r. do godz.14:00.

Pozostali kandydaci do oddziału dwuję zycznego, są zobowiązani do przystąpienia
do testu kompetencji ję zykowych i dokonują rejestracji elektronicznej do tej części
oddziału humanistycznego, która obejmuje test w terminie ustalonym przez Śląskiego
Kuratora Oświaty, tj. od 18 maja do 4 czerwca 2017 r. do godz. 14:00.
3. Wymagane dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej liceum:
 Kandydaci do oddziału dwuję zycznego, którzy mają obowiązek przystąpienia do
testu kompetencji ję zykowych w dniach 18.05.2018 r. – 4.06.2018 r. (godz. 7:0014:00):
 Kandydaci do oddziałów ogólnodostępnych w dniach 18.05.2018 r. – 18.06.2018 r.
(godz. 7:00-14:00):
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 do szkoły pierwszego wyboru wypełnione podanie ucznia (wydrukowane z elektronicznego
systemu naboru) podpisane również przez rodziców (prawnych opiekunów),
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
UWAGA!
W postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum koniecznym jest wskazanie przez kandydata
oddziału lub oddziałów, którymi w danej szkole jest zainteresowany kandydat. Poprzez
wskazanie oddziału lub oddziałów kandydat, znając uprzednio wymagania naboru do naszej
szkoły, będzie miał wpływ na dostanie się do oddziału, który najbardziej odpowiada jego
zainteresowaniom potwierdzonym m.in. dotychczasowymi osiągnięciami edukacyjnymi.
Jednocześnie, jeżeli kandydat przystępując do postępowania rekrutacyjnego w danej szkole,
zdecyduje się na wybór większej liczby oddziałów w danej szkole, we wniosku wskazuje
wszystkie oddziały pozostające w jego zainteresowaniu.
Kandydaci do oddziału dwuję zycznego tej części oddziału humanistycznego, która
obejmuje test kompetencji językowych przystąpią do niego w dniu 11 czerwca 2018 r.
o godz. 9:00
Wyniki w/wym. Testu zostaną opublikowane w dniu 13 cze rwca 2017 r.
w dniach 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. godz. 14:00 uzupełnienie wniosku
o przyjęcie o:
 do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia gimnazjum lub potwierdzoną
kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum (kopia oznaczona numerem 1),
 do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub
potwierdzoną kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego (kopia oznaczona numerem 1).
Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierws ze j liceum:
1.
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów:
 uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum (z języka polskiego, matematyki i dwu przedmiotów – w zależności od
oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać),
 uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia (uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy1 , uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty tytułu laureata lub finalisty, osiągnięcia w zawodach: wiedzy innych
niż w.wym., artystycznych, lub sportowych) co najmniej na szczeblu powiatowym).
 uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
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2.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z przedmiotów nauczania występujących na
świadectwie ukończenia gimnazjum przyjmuje się następującą wartość ocen:
Celujący –
Bardzo dobry –
Dobry –
Dostateczny –
Dopuszczający –

18 pkt.
17 pkt.
14 pkt.
8 pkt.
2 pkt.

3.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

4.

Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5
punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8
ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematyc znego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematyc znego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty;
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4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem naucza nia szkoły artystycznej – przyznaje
się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 4.1)- 4.5),
na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego
ucznia w zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
5.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4
lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy1 , przyznaje się 3 punkty.

6.

Przy ustalaniu punktów za oceny umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum
bierze się pod uwagę następujące przedmioty (poza ję zykie m polskim i mate matyką)
w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać:
 oddział z rozszerzonymi przedmiotami ścisłymi (matematyka, fizyka, informatyka) –
obowiązkowy język obcy i fizyka;
 oddział z rozszerzonymi przedmiotami: biologia i chemia – biologia i chemia;
 oddział z rozszerzonymi przedmiotami humanistycznymi- dwuję zyczny: język polski,
historia i WOS – historia i ję zyk angielski;
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 oddział z rozszerzonymi przedmiotami – matematyka, geografia – geografia
i obowiązkowy język obcy.
7.

Za egzamin gimnazjalny można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

max. 20 pkt.

 historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

max. 20 pkt.

 matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

max. 20 pkt.

 przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

max. 20 pkt.

 język obcy nowożytny na poziomie podstawowym– 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
max 20 pkt.
Uwaga

 Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas
trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących
szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły
artystycznej poświadczenia.
Zgodnie z §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15
marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również
uczniowi lub absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, poświadczenie spełnienia, w zakresie
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań
określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie
uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
Na podstawie ww. poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji
elektronicznej
8.

Laureaci konkursów prze dmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora
Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów
oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji
poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci olimpiad
przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani
są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryterió w podanych
w poprzednich punktach.

9.

Absolwentom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej 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:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
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c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli
się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli
się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
10.

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą,
równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły
ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą
i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki
szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji
elektronicznej.

11.

Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej liceum, w przypadku równorzędnych
wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają uczniowie spełniający
następujące kryteria:
 wielodzietność rodziny kandydata;
 niepełnosprawność kandydata;
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria powyższe mają jednakową wartość.
W następnej kolejności są pierwszeństwo mają:
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a) Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki;
b) Kandydaci będący absolwentami Gimnazjum Dwujęzycznego nr 2 w ZSO im.
S. Żeromskiego w Bielsku-Białej;
c) Kandydaci z wyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych;
d) Kandydaci z wyższym wynikiem z części matematycznej i przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego (oddziały o rozszerzeniach matematyczno- przyrodniczych);
e) Kandydaci z wyższym wynikiem z języka polskiego oraz historii i wiedzy
o społeczeństwie z egzaminu gimnazjalnego (oddziały o rozszerzeniach
humanistycznych).
12. O kolejności miejsca zajętego przez kandydata do klasy pierwszej decyduje suma
uzyskanych punktów.
13. Do każdego z oddziałów przyjmuje się 31 uczniów.
14. We wszystkich oddziałach językiem obcym wiodącym jest język angielski.
Uczniowie mają możliwość wyboru drugiego nowożytnego języka obcego spośród
następujących: nie miecki, francuski, włoski. Warunkie m utworzenia grupy
ję zykowej jest wybranie danego ję zyka obcego przez minimum 14 osób w oddziale.
Istnie je możliwość utworze nia 2 grup językowych w oddziale, stąd uczniowie
mus zą zadeklarować ję zyk pie rwszego, drugiego i trzeciego wyboru. Grupy
ję zykowe tworzone będą z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości
ję zyka obcego.
Postanowienia końcowe
1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy
pierwszej liceum nastąpi w terminie określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty tj.
06 lipca 2018 r. godz. 10:00.
2. Do 12 lipca 2018 r. godz. 10:00 – termin potwierdzania przez rodziców kandydatów
woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego, dwu opisanych fotografii, wypełnionej ankiety dotyczącej wyboru
języka obcego oraz deklaracji dotyczącej uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych
z religii i/ bądź etyki oraz karty zdrowia – w białej teczce tekturowej wiązanej.
Nieprzekazanie przez rodzica/ ucznia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w tym
terminie jest jednoznaczne z jego rezygnacją z przyznanego miejsca i brakiem
deklaracji woli uczęszczania do szkoły, skutkujące skreśleniem z listy przyjętych do
klasy pierwszej.
3. 13 lipca 2018 r. godz. 10:00 – Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
4. Do 19 lipca 2018 r. godz. 13:00 - składanie do Komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej
wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
5. Do pięciu dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust 4. lecz nie dłużej niż do 23
lipca 2018 r. godz. 13:00 - przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia.
6. Do siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia składanie do dyrektora odwołań od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
7. Do siedmiu dni od złożenia odwołania, Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
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8. Od 13 lipca 2018 r. do 17 lipca 2018 r. – składanie przez uczniów nieprzyjętych do
wybranej szkoły wniosków o przyjęcie do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.
Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych
elektronicznych systemów rekrutacyjnych.
9. Ilość oddziałów tworzonych corocznie zależna jest od decyzji organu prowadzącego
szkołę.
10. Dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę
informację o wynikach rekrutacji i przyjęć do klasy pierwszej liceum.
11. Protokół z postępowania rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego wraz z pełną dokumentacją
przechowywane są w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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