
ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI KANDYDATÓW 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. BOHATERÓW OFLAGU IID W BORNEM SULINOWIE 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

§ 1 

Podstawą rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Bornem Sulinowie jest: 

1) art.10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7) 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

3)      zarządzenie nr 18/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania 

uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny 

2016/2017 

 

§ 2 

Dyrektor Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie, zwany dalej dyrektorem szkoły, powołuje szkolny 

punkt informacji ds. rekrutacji oraz szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,                        

działającą od 25 kwietnia  2016 r. do dnia zakończenia rekrutacji. 

 

      § 3 

1. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie, składają podania  w terminie 

od 25 kwietnia 2016r. do 8 czerwca 2016r. (druk podania do odebrania w sekretariacie szkoły 

lub do pobrania ze strony internetowej BIP pod adresem: zs.bornsulinowo.ibip.pl lub 

www.bornesulinowo.gawex.pl/zs), załączając trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie), 

2. Od 24 czerwca 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. 
 

§ 4 

 

1. Do 1 lipca 2016 roku komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i 

dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

§ 5 

 

1. Planuje się otworzyć  dwie klasy pierwsze 

2. Tworzone będą klasy o następujących ukierunkowaniach i z następującymi przedmiotami 

realizowanymi w zakresie rozszerzonym:   

 

 Ukierunkowanie nauczania 

 

Przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym 

IA  Humanistyczna 

 

 

historia, wiedza o społeczeństwie (geografia), język 

angielski 

IB 1 Przyrodnicza  matematyka, fizyka, język angielski 

 

IB2 Przyrodnicza biologia, geografia (chemia), język angielski 

 

 

 



 

§ 6 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie odbywa się na podstawie: 

 

a) przeliczonych na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, o których mowa w § 8 pkt 1            

b) przeliczonych na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wyrażonych w skali procentowej dla 

zadań z zakresu: 

 języka polskiego 

 historii i wiedzy o społeczeństwie 

 matematyki 

 przedmiotów przyrodniczych 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

c) punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w § 8 pkt 2. 

 

§ 7 

1) Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie może otrzymać maksymalnie 200 

punktów. 

2) Na pulę 200 punktów składa się: 

a) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 

gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z 

zakresów:  

 języka polskiego 

 historii i wiedzy o społeczeństwie 

 matematyki 

 przedmiotów przyrodniczych 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

b) maksymalnie100 punktów za ,,świadectwo”, w tym: 

 maksymalnie 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 

- stopień celujący – 20 punktów 

- stopień bardzo dobry – 16 punktów 

- stopień dobry – 12 punktów 

- stopień dostateczny – 8 punktów 

- stopień dopuszczający – 2 punkty 

c) maksymalnie 20 punktów za: 

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów, 

b) tytuły w zawodach wiedzy: 

 Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie 

porozumień: 

- finalista konkursu przedmiotowego – 10p 

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów 

- finalista -  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 

 Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez KO: 

- finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów 

- laureat konkursu tematycznego lub konkursów interdyscyplinarnych – 7 punktów 

- finalista  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 

 Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez KO lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu: 

- międzynarodowym – 4 punkty 

- krajowym – 3 punkty 

- wojewódzkim – 2 punkty 

- powiatowym – 1 punkt 

c) aktywność społeczna – 2 punkty 



 

§ 8 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyznaje: 

1) 80 punktów:  

a) za ocenę z języka polskiego 

b) oraz punkty uzyskane z przeliczenia ocen z trzech dodatkowych przedmiotów 

- w humanistycznej z historii, wiedzy o społeczeństwie (geografii), języka angielskiego  

- w klasie przyrodniczej z biologii, geografii (chemii), matematyki, fizyki, języka angielskiego  

 

§ 9 

Próg punktowy, od którego będą rozpatrywane podania o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego 

w Bornem Sulinowie wynosi 70 punktów. 

 

 

 

§ 11 

1. Przyjęci do Liceum Ogólnokształcącego będą kandydaci z proporcjonalnie najwyższą liczbą 

punktów. 

2. O kolejności na liście decyduje suma wszystkich punktów uzyskanych w postępowaniu  

kwalifikacyjnym. 

3. W pierwszej kolejności do danego typu klasy przyjmowani są kandydaci, którzy zadeklarowali 

chęć uczęszczania do klasy o określonym kierunku i spełniają wymagane kryteria. 

4. W przypadku braku miejsc w wybranej przez kandydata klasie, uwzględnia się drugi deklarowany 

typ klasy, w miarę wolnych miejsc w tej klasie. 

 

 

§ 12 

W szkole nauczane są następujące języki obce nowożytne: 

-  Język angielski 

- język niemiecki 

- język rosyjski 

Pierwszy język obcy jest kontynuacją języka z gimnazjum..   

 

 

§ 13 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 

nastąpi 4 lipca 2016 roku. 

 

§ 14 

Do  12 lipca 2016 r. uczniowie umieszczeni na liście przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego są 

zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i 

oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

 

§ 15 

13  lipca 2016r.  szkolna  komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przejętych do klas pierwszych  na 

rok szkolny 2016/2017 . 

 

 

§ 16 

 

Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego można składać do komisji rekrutacyjnej w 

terminie 7 dni od daty ich ogłoszenia 

 



§ 17 

Od 14 lipca 2016 będzie prowadzone dodatkowe postępowanie uzupełniające, jeżeli szkoła będzie 

dysponowała wolnymi miejscami. 

 

 

§ 19 

Szkolna komisja rekrutacyjna, po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokół 

postępowania kwalifikacyjnego. 

 

§ 20 

 

Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o 

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7) 

1. Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły. 

 

  


