Zasady rekrutacji do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku
na rok szkolny 2015/ 2016
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r nr 25,
z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. Ustaw z 2014 poz.7)
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OPDO.110.2.2.2015

z

dnia

11

lutego

2015r.

w

sprawie

terminów

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla
młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oraz sposobu przeliczania
na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego a także
sposobu

punktowania

innych

osiągnięć

kandydatów

do

szkół

ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny
2015/2016.
Ustalenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
1. Nabór do klasy I odbywa się w formie elektronicznej.
2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje
Szkolna Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzą:
- dyrektor lub wicedyrektor szkoły
- pedagog szkolny
- wychowawca
- nauczyciel języka obcego
3. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku jest złożenie
wymaganej dokumentacji:

a. wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją (wydruk z Internetu) podpisane
przez ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów w terminie 11 maja
do 24 czerwca do godz. 12.00,
b. potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzoną kopię
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy
złożyć w terminie od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz.15.00
tylko w szkole wybranej jako pierwsza na liście preferencji,
c. w dniu 03 lipca 2015 o godz. 10 zostanie ogłoszona przez dyrektora lista
kandydatów zakwalifikowanych do szkoły,
d. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia
z egzaminu gimnazjalnego należy dostarczyć do szkoły do której uczeń został
przydzielony,

w

celu

potwierdzenia

woli

uczęszczania

do

szkoły

do dnia 7 lipca 2015 do godziny 10.00.
e. kwestionariusz ucznia,
f. karta zdrowia,
g. 2 zdjęcia.
oraz uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Kandydaci do Liceum otrzymują punkty za:
4.1.

egzamin gimnazjalny - maksymalnie 100 pkt

4.2.
oceny ze świadectwa z języka polskiego i obcego języka nowożytnego
oraz dwóch przedmiotów kierunkowych związanych z wybraną klasą - maksymalnie 76 pkt
4.3.

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt

4.4.
uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym
organizowanym przez kuratora oświaty - 12 pkt (za jeden tytuł 10 pkt., za dwa i więcej
dodatkowo 2pkt)
4.5. osiągnięcie sportowe, artystyczne, indywidualne lub zespołowe co najmniej
na szczeblu powiatowym - 5 pkt
w tym:
I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt
II miejsce lub tytuł finalisty - 4 pkt
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt
Punkty są przyznawane za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.
Osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4.6. stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza- 2pkt
4.7.

łączna, maksymalna liczba punktów wynosi 200 pkt.

5. Do interdyscyplinarnej klasy mundurowej obowiązuje dodatkowo:
5.1. odpowiedni stan zdrowia poświadczony badaniem lekarskim
5.2. dodatkowe punkty za ocenę celującą z wychowania fizycznego i wzorowe
zachowanie
5.3. rozmowa kwalifikacyjna
5.4. pozytywny wynik testu sprawnościowego opartego o umiejętności z zakresu
szkoły gimnazjalnej
6. Minimalna liczba punktów wymagana przy przyjęciu kandydatów do pierwszej klasy
to 100 punktów.
7. Uczniowie przyjmowani są do Liceum w kolejności zgodnej z sumą punktów
do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
8. W przypadku przyjęć do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego kandydat
uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, podlegając obserwacji wychowawcy
i pedagoga, którzy wydają opinię stanowiącą podstawę do przyjęcia kandydata
oraz przeprowadzony jest test kompetencji.
9. Przyjęcie ucznia do Liceum następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej
o naukę, zawartej pomiędzy rodzicami ucznia a Dyrektorem Szkoły.
10. W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły, Rodzice/Opiekunowie zobowiązani
są w terminie 7 dni do:
10.1. zapoznania się ze Statutem Społecznego Liceum,
10.2. podpisania umowy cywilno – prawnej o naukę,
10.3. wpłaty wpisowego.
11. Niedopełnienie

powyższych

formalności

w

równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą.

wyznaczonym

terminie

jest

