Żyrardów,13 kwietnia 2017 r.
Regulamin rekrutacji uczniów
do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
na rok szkolny 2017/2018
I Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz.60).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przed 26 stycznia 2017 r.
3. Rozporządzenie MEN 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 (Dz. U. z 20.03.2017 r. poz. 586).
4. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.
5. Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie.
II Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wygenerowany w systemie elektronicznej rekrutacji o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie (jeśli jest szkołą pierwszego wyboru).
2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub potwierdzona przez dyrektora gimnazjum kopia tego świadectwa.
3. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia tego dokumentu.
4. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów społecznych (pkt III ppkt 2 niniejszego regulaminu).
III Zasady przyjmowania uczniów.
O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
może ubiegać się absolwent gimnazjum.
1.

O przyjęciu kandydata do oddziału wybranego jako pierwszy decyduje uzyskana przez niego lokata na
liście kandydatów do tego oddziału Liceum. W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby punktów,
kandydat może być przyjęty do oddziału wybranego jako drugi, jeśli uzyskana ilość punktów zapewni
mu odpowiednią lokatę.

2.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące
kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
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4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3.

Kandydat w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:






języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2

b) za oceny z następujących przedmiotów:
język polski
historia
matematyka
geografia
w następującej ilości:
celujący 18 pkt.
bardzo dobry - 17 pkt.
dobry 14 pkt.
dostateczny 8 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.
c) sposób przeliczania osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum
na punkty:
1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a. za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

b. za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

c. za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
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e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt
3.Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, na szczeblu:
a. międzynarodowym – 4 pkt
b. krajowym – 3 pkt
c. wojewódzkim – 2 pkt
d. powiatowym – 1 pkt

UWAGA !
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje
się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie danego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
4.Za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt

5. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

4. Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony 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 świadectwa ukończenia gimnazjum w sposób następujący:
a)

b)

z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:


celujący - 20 pkt,



bardzo dobry - 18 pkt,



dobry - 13 pkt,



dostateczny - 8 pkt,



dopuszczający – 2 pkt;

z historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:


celujący – 20 pkt,



bardzo dobry – 18 pkt,



dobry – 13 pkt,



dostateczny – 8 pkt,
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dopuszczający – 2 pkt,

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2;
c)

z biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:


celujący – 20 pkt,



bardzo dobry – 18 pkt,



dobry – 13 pkt,



dostateczny – 8 pkt,



dopuszczający – 2 pkt,
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli
się przez 4;

d)

z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:


celujący – 20 pkt,



bardzo dobry – 18 pkt,



dobry – 13 pkt,



dostateczny – 8 pkt,



dopuszczający – 2 pkt.

5. W przypadku w/w osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty,
w sposób określony w punkcie 4, 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 wymienionych w punkcie 4, 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,
w sposób następujący:


celujący – 20 pkt,



bardzo dobry – 18 pkt,



dobry – 13 pkt,



dostateczny – 8 pkt,



dopuszczający – 2 pkt.

7. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum.
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8. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje do każdego z oddziałów następującą ilość uczniów:
 kl. IA: 32 os.
 kl. IB: 32 os.
 kl. IC: 32 os.
 kl. ID: 32 os.
 kl. IE: 32 os.
 kl. IF: 32 os.
9. Liczba klas pierwszych – 6. W załączeniu oferta dotycząca przydziału przedmiotów nauczanych
w zakresie rozszerzonym i tzw. przedmiotów uzupełniających do planowanych klas.
10. Harmonogram rekrutacji znajduje się poniżej.
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IV Terminarz prac Komisji Rekrutacyjnej

Działania

Lp.

Termin

1.

do 20.04.17

2.

Podanie do wiadomości publicznej informacji o warunkach rekrutacji.

Od 8.05.17 od
godz. 1000
do 19.05.17 Przyjmowanie wniosków składanych przez kandydatów.
do godz. 1500

3.

Od 16.06.17
od godz. 1000
do 19.06.17
do godz.1600

Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

4.

Od 23.06.16
od godz. 1200
do 28.06.15
do godz. 1600

Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia OKE (potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum).
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso

5.

Od 8.05.17
do 5.07.17

6.

5.07.17
do godz. 1600

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

7.

Od 6.07.17
od godz.1000
do 14.07.17
do godz. 1200

Przyjmowanie oświadczeń potwierdzających wolę podjęcia nauki przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

14.07.17
do godz. 1600

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informacje o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podanie informacji o najniższej liczbie punktów uprawniającej do przyjęcia.

8.

(najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego
organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

Przekazanie informacji do kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

9.

10.

11.

Od 10.08.17
od godz.1000
do 14.08.17
do godz. 1600

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 10.08.17

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną

Do 28.08.17

Do 28.08.17
00

do godz. 12

(najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego
organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
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12.

13.

Od 29.08.17
od godz.800
do 30.08.17
do godz. 1600

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.

Do 31.08.17

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do godz. 1600

Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

Uwagi końcowe:
1. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w p. II – 1,2,3
spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
2. Procedura odwoławcza:





W terminie 7 dni od opublikowania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun
prawny może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia.
W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego, komisja sporządza uzasadnienie.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic/opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje je. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy
skarga do Sądu Administracyjnego wniesiona w ciągu 30 dni za pośrednictwem dyrektora szkoły.

3. We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszymi postanowieniami decyzje podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Liceum.
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