REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA KOCHANOWSKIEGO w
OLECKU
w roku szkolnym 2021/2022
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
2) § 11baa ust. 1 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.)

INFORMACJE OGÓLNE
§ 1. Terminarz rekrutacji
Lp.
1.

2.

3.

4.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu:
rekrutacyjnym
uzupełniającym
Złożenie wniosku (podpisanego przez od 17 maja do 21 czerwca od 3 sierpnia do 5
co najmniej jednego rodzica/prawnego
2021 r.
sierpnia 2021 r.
opiekuna) o przyjęcie do szkoły w jeden (do godz. 15.00)
wybrany sposób:
a) on-line (do wypełnienia na stronie
www.olecko.pl zakładka rekrutacja)
b) w wersji papierowej w sekretariacie
szkoły (wniosek do pobrania na stronie
www.olecko.pl zakładka rekrutacja)
c) zeskanowany wniosek wysyłamy na
adres sekretariat@lo.olecko.pl
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do od 25 czerwca do 14 lipca
szkoły o świadectwo ukończenia
2021 r.
szkoły podstawowej* oraz
(do godz. 15.00)
----------------------------zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty oraz ewentualna zmiana
przez kandydata wniosku o przyjęcie*
Podanie do publicznej wiadomości
22 lipca 2021 r.
16 sierpnia 2021 r.
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie woli przyjęcia do
od 23 lipca do 30 lipca
od 17 sierpnia do 20
szkoły poprzez dostarczenie
2021r.
sierpnia 2021 r.
oryginałów świadectwa ukończenia
(do godz. 15.00)
(do godz. 15.00)
szkoły podstawowej i zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile
nie zostały złożone od razu w oryginale)

5.

oraz zdjęcia legitymacyjnego
podpisanego na odwrocie imieniem i
nazwiskiem (niedoręczenie oryginału
świadectwa i zaświadczenia przez
kandydata traktowane jest jako jego
rezygnacja ze starania się o
przyjęcie do szkoły)
Podanie do publicznej wiadomości

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.
1

przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły

(do godz. 14.00)

* Prosimy nie składać kolorowych kserokopii dokumentów (czarno-białe
lub oryginały).
§ 2. Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022
1. Kandydaci będą przyjmowani do klas z rozszerzonym programem nauczania:
Klasa*

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
- matematyka

1A

- geografia
- język angielski
- język polski
- wiedza o społeczeństwie

1B

- język angielski
- język polski
- geografia

1C

- język angielski
* W przypadku małej liczby kandydatów do wybranej klasy szkoła zaproponuje naukę w innej klasie. Natomiast w
przypadku najpopularniejszych profili zwiększymy liczbę klas.

PUNKTACJA I SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI
§ 3. Warunki przyjęcia do liceum
1. O przyjęciu do liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:
a) wynik egzaminu ósmoklasisty – do zdobycia maksymalnie 100 pkt.:
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

Przedmiot

Przeliczanie punktów

Maksymalna liczba punktów

język polski

0,35 punktu za każdy uzyskany procent

35 punktów

matematyka

0,35 punktu za każdy uzyskany procent

35 punktów

język obcy nowożytny

0,30 punktu za każdy uzyskany procent

30 punktów

b) punkty za świadectwo – do zdobycia maksymalnie 100 pkt.:
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 suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz w klasie 1a
geografii, 1b wiedzy o społeczeństwie, 1c geografii:

Punkty za oceny na świadectwie
ocena
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

j. polski
18
17
14
8
2

matematyka j. angielski
18
17
14
8
2

18
17
14
8
2

geografia/WOS
18
17
14
8
2

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –
maksymalnie 18 punktów, w tym:
 zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 punktów
b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
 zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
punktów,
c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
punktów,
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty,
 zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 punktów,
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b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)
b)
c)
d)

międzynarodowym – 4 punkty
krajowym – 3 punkty
wojewódzkim – 2 punkty
powiatowym – 1 punkt

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.
3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
4. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty, musi ono zostać wpisane na świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej.
5. Przeliczanie
na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku
przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
a) za ocenę celującą – po 35 punktów
b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
c) za ocenę dobrą – po 25 punktów
d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów
e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;
z języka obcego nowożytnego:
a) za ocenę celującą – 30 punktów
b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
c) za ocenę dobrą – 20 punktów
d) za ocenę dostateczną – 10 punktów
e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.
6. Kandydat do liceum może maksymalnie zdobyć 200 punktów.
7. Kandydaci do liceum będą przyjmowani w kolejności (lista rankingowa), którą wyznaczy
liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 3 niniejszego regulaminu, do wyczerpania
miejsc, którymi dysponuje liceum.
8. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor liceum w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
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9. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w
pierwszej kolejności.
10. W przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma:
1) w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez
dyrektora liceum jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego
oddziału;
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
2) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z
problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 4. Szkolna komisja rekrutacyjna
1. Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor liceum.
2. Do zadań komisji w szczególności należy:
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
b) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy
kandydatów przyjętych do liceum,
c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego,
d) dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji
z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych
osobowych.
3. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.
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§ 5 Procedura odwoławcza
1. W terminie do 5 sierpnia 2021 r. (w postępowaniu uzupełniającym do 26 sierpnia 2021 r.) rodzic
(opiekun prawny) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3
dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.

DYREKTOR LICEUM
mgr Katarzyna Kamińska

Olecko, dn. 22.02.2021 r.
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