Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie na rok szkolny 2021/2022
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie prowadzi nabór na rok szkolny 2021/2022
do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wolsztynie do następujących
oddziałów:
Oddział

Profil

Liczba
miejsc

Przedmioty rozszerzone,
przedmioty uzupełniające

Przedmioty liczone
w rekrutacji

A

Matematycznofizyczny

16

matematyka, fizyka
przedmiot uzupełniający: komputerowe
wspomaganie projektowania

język polski,
język obcy,
matematyka,
fizyka

A

Matematycznoinformatyczny

16

matematyka, informatyka
przedmiot uzupełniający: komputerowe
wspomaganie projektowania

język polski,
język obcy,
matematyka,
informatyka

B

Biologicznochemiczny

32

biologia, chemia

język polski,
język obcy,
matematyka,
biologia

C

Humanistyczny

32

język polski, historia albo geografia
przedmiot uzupełniający do wyboru:
wiedza o społeczeństwie z elementami prawa,
warsztaty dziennikarskie
albo zajęcia psychologiczno-pedagogiczne,
warsztaty teatralne

język polski,
język obcy,
matematyka,
przedmiot wybrany
jako rozszerzony:
historia albo geografia

D

Ogólny

32

matematyka, geografia

język polski,
język obcy,
matematyka,
geografia

F

Psychologicznopedagogiczny

32

język polski, biologia
przedmiot uzupełniający:
konwersacje z języka angielskiego

język polski,
język obcy,
matematyka,
biologia

G

Promocja zdrowia

32

biologia, geografia

język polski,
język obcy,
matematyka,
biologia

H

Lingwistyczny

32

język angielski,
język hiszpański albo rosyjski,
geografia albo historia

język polski,
język obcy,
matematyka,
przedmiot wybrany
jako rozszerzony:
geografia albo historia

Nauczane języki w oddziałach A, B, C, D, F, G: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański.

2. Do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie
przyjmuje się uczniów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna
powołana przez Dyrektora Szkoły.
4. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wolsztynie
w terminie od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. do godz.15.00 dostarczają do sekretariatu
szkoły następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie do szkoły,
- życiorys z informacją o swoich osiągnięciach i zainteresowaniach,
- dwie podpisane fotografie legitymacyjne i fotografię w wersji elektronicznej,
- kserokopię posiadanych orzeczeń i opinii PPP,
5. Kandydat zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału, wskazuje w podaniu
kolejne, interesujące go oddziały.
6. Kandydat, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane. Co najmniej
jeden z wybieranych języków musi być kontynuacją nauki z wcześniejszych etapów edukacyjnych.
Możliwe będzie kontynuowanie nauki dwóch języków obcych albo nauka jednego języka
kontynuowanego i drugiego realizowanego od podstaw. W klasie lingwistycznej proponujemy
naukę dwóch języków w zakresie rozszerzonym. Warunkiem utworzenia grupy językowej jest
odpowiednia liczba kandydatów.
7. Kandydaci od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku do godz. 15.00 uzupełniają wniosek o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
8. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie
dokonuje rodzic kandydata przez dostarczenie do szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00.

9. Zasady liczenia punktów rekrutacyjnych.
lp.

przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

1. Egzamin ósmoklasisty
Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35:
a) język polski (max 100%=35 pkt.)
b) matematyka (max 100%=35 pkt.)
Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3:
c)język obcy nowożytny (max 100%=30 pkt.)

2.

Punkty za oceny z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:
1) język polski,
2) język obcy obowiązkowy, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
3) matematyka,
4) przedmiot wskazany w danym profilu.

punktacja

maksymalnie
100 punktów

maksymalnie
72 punkty

Zasady przeliczania na punkty ocen z w/w zajęć edukacyjnych:
ocena celujący – 18 punktów
ocena bardzo dobry – 17 punktów
ocena dobry – 14 punktów
ocena dostateczny – 8 punktów
ocena dopuszczający – 2 punkty
3.

Świadectwo z wyróżnieniem

4.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących 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.

5.

6.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
–7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
–5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 punkty.

7 punktów

Łączna liczba
punktów za
osiągnięcia
wynosi
maksymalnie 18
punktów

7. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,
o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10
punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
7 punktów,
c) dwóch 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.
8. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt. 4-7, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym –4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 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,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych
zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wymienione wynosi 18 punktów.
Wykaz zawodów, konkursów znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty
w Poznaniu.
9. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA
PRZEZ KANDYDATA

Łączna liczba
punktów
za osiągnięcia
wynosi
maksymalnie 18
punktów

3 punkty

200 punktów

10. Przy przeliczaniu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyłącznie te
szczególne osiągnięcia kandydata, które zostały wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej.
11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty sposób
przeliczania punktów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i centrów (Dz.U. poz. 1737).
12. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności przyjmowani są:
a) laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,

b) laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty .
Warunkiem przyjęcia w pierwszej kolejności jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii
dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
13. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna po przeliczeniu punktów za świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej i wynik egzaminu ósmoklasisty w sposób podany w pkt. 9, uwzględniając
punkty 10-12 ustala listę kandydatów zakwalifikowanych
do klas pierwszych zgodnie
z kolejnością uzyskanych punktów.
14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim
etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 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.
16. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, uwzględnianych w drugim lub trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego:
-oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności,
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka,
-dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
17. Szkolna Komisja Rekrutacyjna 22 lipca 2021r. o godz. 10.00 podaje do publicznej wiadomości
listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje
najniższą liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania.
18. Szkolna Komisja Rekrutacyjna 2 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 podaje do publicznej wiadomości
listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę
punktów uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.
Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na
tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy zostają wywieszone
na tablicy ogłoszeń na parterze budynku szkoły.
19. W przypadku niedoboru kandydatów do jednej z klas, a nadmiaru do innej, komisja rekrutacyjna
proponować będzie kandydatom, którzy nie zostali przyjęci do wybranej przez siebie klasy,
przeniesienie
do
klasy,
w
której
są
wolne
miejsca,
zachowując
zasadę,
że o kolejności przeniesienia decyduje suma uzyskanych punktów.

20. Do 5 sierpnia 2021r. rodzic kandydata może złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Szkolna komisja
rekrutacyjna do 3 dni od dnia złożenia wniosku, przygotowuje i wydaje uzasadnienie 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.
21. W terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic kandydata
może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor
odwołanie rozpatruje w ciągu 3 dni od otrzymania odwołania.
22. W przypadku niedokonana pełnego naboru do Liceum Ogólnokształcącego dyrektor szkoły ogłasza
termin uzupełniającej rekrutacji zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
23. Terminarz rekrutacji zawiera załącznik nr 1.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wolsztyn, dnia 12 marca 2021r.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
3) Rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 493 ze późn. zm.).
4) Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas
pierwszych szkół ponadpodstawowych ogłoszone przez Ministra Edukacji Narodowej
w dniu 28.01.2021 r.

