Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klasy dwujęzycznej (z j. angielskim)
ekonomicznej w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. M. Kopernika w Krośnie
akty prawne:


Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26
stycznia 2017 r. (Dz.U.2016.1943 t.j. z dnia 2016.12.02
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 –
2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego…
 Zarządzenie Nr 4 i 8 /2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
W oparciu o wymienione akty prawne, do klasy pierwszej dwujęzycznej (przyjmuje się kandydatów,
którzy:
 posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,
 uzyskali pozytywny wynik (minimum 30% całkowitej liczby punktów) sprawdzianu kompetencji
językowych, którego warunki określa uchwała Rady Pedagogicznej szkoły.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunki, niż liczba wolnych miejsc
w szkole (oddziale), na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
następujące kryteria:
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
2.

Wynik sprawdzianu kompetencji językowych. Maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania wynosi 50. Liczbę uzyskanych punktów mnoży się przez 0,2 (maks. 10 pkt).

3. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z: języka polskiego, matematyki,
geografii i języka obcego nowożytnego.
4. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.
5. Szczególne osiągnięcia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których
mowa w art. 20d ustawy o systemie oświaty,
b)

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.
Uwaga! Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, jeżeli uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
kompetencji językowych. Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych
nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim
językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym, o przyjęcie do którego ubiega się laureat lub finalista.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie tzw. kryteria
„ustawowe”, tj.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wielodzietność rodziny kandydata (co najmniej troje dzieci),
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria „ustawowe”, o których mowa w art. 20f, ust. 3 i 4 mają jednakową wartość.
Kandydat może uzyskać w rekrutacji do klasy dwujęzycznej maksymalnie 210 pkt.
SPOSÓB PRZELICZENIA PUNKTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH REKRUTACJI
Punktacja szczegółowa

Kryterium

egzamin gimnazjalny:
 język polski
 historia i wiedza o
społeczeństwie
 matematyka
 przedmioty przyrodnicze
 język obcy nowożytny na
poziomie podstawowym

wynik przedstawiony w %, mnoży się przez 0,2

Egzamin gimnazjalny:
sprawdzian kompetencji
językowych

próg zaliczeniowy: 15 pkt. (30%)
sprawdzian kompetencji językowych:

przedmioty punktowane:
język polski
język obcy nowożytny
geografia
matematyka







oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
oceny z przedmiotów punktowanych:

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem:

Punktacja maksymalna
w ramach danego
kryterium

100

100
50 (x 0,2)

10
72

72
7

Osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – PUNKTACJA
maksymalna ilość punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum:
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu:

18*
3

Lista konkursów znajduje się w dokumencie „Zasady, terminy, kryteria naboru” (str. 7-9).

