1

Regulamin
- Warunki i tryb rekrutacji kandydatów
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
na rok szkolny 2017/2018
Podstawa prawna:
▪ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz
z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) ogłoszona dnia 21 grudnia 2015 r., obowiązuje od dnia
25 października 1991 r. Rozdział 2a — Przyjmowanie do publicznych przedszkoli,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół
i publicznych placówek
▪ Dziennik Ustaw - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
- Prawo Oświatowe
▪ Rozporządzenie 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,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum
▪ Zarządzenie nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 roku
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
▪ Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018
▪ Statut I LO w Legnicy.
1. Rekrutacja uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Legnicy odbywać się będzie na podstawie:
a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum,
b) liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz
z dwóch wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowych
zajęć edukacyjnych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego
oddziału w szczególności:
 klasa 1a – język polski, matematyka, informatyka, najwyższa z ocen
z obowiązkowych języków obcych nowożytnych,
 klasa 1b – język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie,
 klasa 1c – język polski, matematyka, biologia, chemia,
 klasa 1d – język polski, matematyka, fizyka, najwyższa z ocen
z obowiązkowych języków obcych nowożytnych,
 klasa 1e – język polski, matematyka biologia, najwyższa z ocen
z obowiązkowych języków obcych nowożytnych;
c) liczby punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum,
d) liczby punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
e) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
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2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Legnicy może
otrzymać maksymalnie 200 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza się
z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2;
maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu
gimnazjalnego z wymienionych wyżej zakresów wynosi 100 punktów;
2) punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech
przedmiotów: język polski, matematyka i dwa przedmioty wskazane przez
dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej nalicza się zgodnie z zasadą:
a) 18 punktów – ocena: celujący,
b) 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
c) 4 punktów – ocena: dobry,
d) 8 punktów – ocena: dostateczny,
e) 2 punkty – ocena: dopuszczający,
za oceny z zajęć edukacyjnych kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty,
3) 28 punktów uczeń może otrzymać za inne szczególne osiągnięcia wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
– 3 punkty,
c) osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych
– maksymalnie 18 punktów:
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
▪ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
▪ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7 punktów,
▪ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 5 punktów;
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim:
▪ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 10 punktów,
▪ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 4 punkty,
▪ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 3 punkty;
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
▪ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
– przyznaje się 10 punktów,
▪ dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
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▪

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
▪ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
▪ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 5 punktów,
▪ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 3 punkty;
 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 – przyznaje się 10 punktów,
▪ dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
▪ dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
▪ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 7 punktów,
▪ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 3 punkty,
▪ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 2 punkty;
 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
▪ międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
▪ krajowym – przyznaje się 3 punkty,
▪ wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
▪ powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 2.
3. 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 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.
4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, 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,
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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;
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.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu
gimnazjalnego,
przelicza się na punkty 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.
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza
się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie
ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie 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.
7. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, są przyjmowani do
wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postepowania rekrutacyjnego przy przyjmowaniu do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
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przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria o jednakowej
wartości punktowej:
1) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione wyżej dodatkowe kryteria, stosowane na trzecim etapie postępowania
mają jednakową wartość.
10. W przypadku uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, do
wyliczenia sumy punktów pod uwagę brane są oceny z języka polskiego, matematyki,
historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
11. Składanie dokumentów:
1) kandydaci do I LO składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
w terminie od 1 czerwca do 21 czerwca 2017 r. W tym czasie istnieje
możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze szkoły i przeniesienia
wniosku do innej szkoły,
2) w terminie 23 -27 czerwca 2017 r. kandydaci do I LO w Legnicy do wniosku
o przyjęcie do szkoły dołączają:
a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
b) oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa
w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
ponadgimnazjalnej,
e) dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust. 2
wymienionej na wstępie ustawy:
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie
wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 prawomocny wyrok. sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
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wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem,
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
3) Dokumenty, o których mowa w podpunktach od c) do e) mogą być składane
w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.
4) Składający oświadczenie, o którym mowa w podpunkcie e) obowiązany jest
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
12. Harmonogram rekrutacji.
Składanie
wniosków
o
przyjęcie
do
szkoły
ponadgimnazjalnej.
Składanie oryginałów lub kopii świadectw i zaświadczeń
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia.
Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata
woli podjęcia nauki w I LO w oddziale (oryginały
świadectwa
ukończenia
gimnazjum
i
egzaminu
gimnazjalnego), wskazanym przez system rekrutacji
vEdukacja Nabór Szkoły Ponadgimnazjalne.

01.06.2017 r. godz. 8.00 –
21.06.2017 r. godz. 15.00
23.06.2017 r. godz. 8.00 –
27.06.2017 r. godz. 15.00
07.07.2017 r. godz. 10.00
07.07.2017 r. godz. 10.00
– 18.07.2017 r. godz. 15.00

Złożenie dwóch fotografii i innych wymaganych
dokumentów.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do I LO w Legnicy na 19.07.2017 r. godz. 11.00
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz list
wolnych miejsc.
Złożenie dokumentów w ramach rekrutacji uzupełniającej do 24.07.2017 r.
w przypadku pozostania wolnych miejsc.
Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do I LO 24.08.2017 r.
w Legnicy w ramach rekrutacji uzupełniającej.
13. Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców.
Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy udziela kandydatom szkolny punkt informacyjny,
codziennie od godz. 08.00 do 15.00, a w środy od godz. 08.00 do 16.00 (sekretariat
szkoły - sala 18), także drogą e-mailową.
Dokument został opracowany przez szkolną komisję rekrutacyjną i zatwierdzony przez
dyrektora szkoły.

