Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie
na rok szkolny 2018/2019
Na podstawie:
1.

art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z
2017r. poz. 60).

2.

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017-2018 – 2019/20 do klas trzyletniego
liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586).

3.

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)

4.

zarządzenia nr 7/2018 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły
ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy
klas I publicznych szkół policealnych

ustala się, co następuje:
§1
Zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego
im. gen. Wł. Sikorskiego we Włoszczowie:
1. Do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów na podstawie
decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej.
2. W przypadku, gdy w danym oddziale przekroczona zostanie wymagana liczba uczniów,
uczniowie, którzy nie zostali do nich przyjęci, decyzją Szkolnej Komisji będą przydzielani do
alternatywnych typów klas, które zadeklarowali w podaniu.
§2
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji ustala się według rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017-2018 – 2019/20 do
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klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I
stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z
2017r. poz. 586).
§3
1. Pierwszeństwo przyjęć podczas postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego posiadają
kandydaci, którzy złożyli deklarację wyboru tej szkoły, oryginał świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz uzyskali
największą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
2. Kandydaci, którzy w deklaracji kandydata do klasy pierwszej nie zadeklarowali, że Liceum
jest szkołą pierwszego wyboru, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, co nie gwarantuje
im przydziału do klasy pierwszego wyboru zaznaczonego w podaniu.
§4
Wymagane dokumenty do przyjęcia do liceum :
1. Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego
we Włoszczowie kandydaci składają w sekretariacie szkoły przy ul. Wiśniowej 12 we
Włoszczowie w terminie od 14 maja do 20 czerwca 2018 r.
2. W podaniu o przyjęcie kandydaci spośród podanych typów nachyleń klas zaznaczają dwa,
którymi są zainteresowani. Jako 1 oznaczają wiodący typ klasy, 2 oznaczać będzie
alternatywny, w sytuacji, gdyby nie było możliwości podjęcia nauki w 1 typie klasy.
3. W podaniu o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego uczniowie, dokonując wyboru
danego typu klasy, wskazują 2 lub 3 przedmioty, których chcą się uczyć w rozszerzonym
zakresie. Ostatecznego wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym dokonają pod koniec
klasy pierwszej.
4. Kandydaci doręczają świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego lub kopię tego świadectwa i kopię zaświadczenia, poświadczone
przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, w terminie od 22 czerwca do 26
czerwca 2018 r. do godziny 1500; (oryginał konieczny do dostarczenia najpóźniej do 10
lipca 2018 r. do godziny 1500),
5. Do wypełnionego podania należy dołączyć :
a) odpis metryki urodzenia (kserokopia)
b) trzy fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
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c) świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał konieczny do dostarczenia najpóźniej
do 10 lipca 2018 r. do godziny 1500),
d) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał konieczny do
dostarczenia najpóźniej do 10 lipca 2018 r. do godziny 1500),
e) opinię publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (jeśli uczeń taką opinię
posiada),
f) podanie o przyjęcie do internatu,
g) bilans zdrowia ucznia (karta zdrowia, karta badania rozwoju i zdrowia ucznia klasy III
gimnazjum),
h) kartę informacyjną potwierdzającą przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej
(otrzymaną w gimnazjum).
§5
Terminarz rekrutacji:
1. Składanie podań i dokumentów przez kandydatów do Liceum - od 14 maja
do 20 czerwca 2018 r.
2. Szkoła preferuje doręczanie przez kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły
oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego- od 22 czerwca
do 26 czerwca 2018 r. do godziny 1500.
3. Ogłoszenie wstępnej listy uczniów przyjętych do Liceum nastąpi 3 lipca 2018 r.
o godzinie 1200.
4. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez uczniów, którzy dostarczyli kopie w/w
dokumentów - do 10 lipca 2018 r. do godziny 1500.
Niedoręczenie przez kandydata oryginałów dokumentów traktowane jest jako jego
rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.
5. Ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 11 lipca 2018 r.
do godziny 1500.
6. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej – do 1 sierpnia 2018 r.
§6
Postanowienia końcowe
1. Odwołanie się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej do Dyrektora
Liceum może zachodzić jedynie w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu.
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