Regulamin rekrutacji
kandydatów do klas pierwszych
V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku
na rok szkolny 2021/2022

§1

1.

Podstawę prawną regulaminu stanowią:


Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287,
1680 i 1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287);



Rozporządzenia 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);



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. poz.493 z późn. zm.);



Zarządzenie nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na
semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla
dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022.

2.
3.

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym NABO Krakfin.
Terminy rekrutacji ustala Pomorski Kurator Oświaty.
§2
TERMINY REKRUTACJI:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 17 maja 2021 r.

1.

2.

3.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15:00
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15:00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)
okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 21 lipca 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.

6.

7.
8.
9.
10.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15:00
2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14:00
2 sierpnia 2021 r.
do 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do 3 dni od dnia
wystąpienia

11.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

o sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia

12.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej

otrzymania uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 3 dni od złożenia

13.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej

odwołania do dyrektora
szkoły

Uwaga: W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca
2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa
się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi
szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

§3
1. Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do bazy systemu
szkoły podstawowe, do których kandydaci uczęszczają. Uczniowie spoza województwa wprowadzają
dane do systemu sami, a wydrukowany wniosek dostarczają do szkoły pierwszego wyboru.
2. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
§4
Po zebraniu wszystkich danych system NABO Krakfin automatycznie przydzieli kandydata do określonej
szkoły na podstawie wskazanych przez niego preferencji wpisanych do elektronicznej bazy danych oraz
sumy punktów składających się z:
Maksymalna liczba punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym

Kryteria za świadectwo
Aktywność na rzecz innych ludzi

3pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7pkt

Szczególne osiągnięcia

18pkt

Wynik z języka polskiego

18pkt

Wynik z matematyki

18pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego

18pkt

Wynik z przedmiotu (1A – fizyka,1B – historia ,1C – geografia,
18pkt
1D – biologia)
Max

100pkt
Wyniki z egzaminu
ósmoklasisty w %

Kryteria z egzaminu ósmoklasisty

Punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

Wynik z języka polskiego

100%

x0,35=35pkt

Wynik z matematyki

100%

x0,35=35pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego

100%

x0,3=30pkt

Max
Razem

100pkt
200pkt

1.

Liczby punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max. 72 punkty, uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, w poszczególnych klasach są to:

Klasa: I A
Liczba miejsc: 32
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka, informatyka.
z programem autorskim:
„Wspomaganie projektowania inżynierskiego”
„Zarys matematyki wyższej”
Nauczane języki obce: j. angielski - obowiązkowy
(pp lub pz)
drugi język obowiązkowy do wyboru z
wymienionych (pp lub pz):
- j. niemiecki,
- j. hiszpański,
- j. francuski,
- j. rosyjski
Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane:
- język polski,
- matematyka,
- fizyka,
 język obcy*.

Klasa: I B
Liczba miejsc: 32
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, historia, wos.
z programami autorskimi:
„Elementy filozofii”
„Matplan – planowanie matematyczne”
Nauczane języki obce: j. angielski - obowiązkowy
(pp lub pz)
drugi język obowiązkowy do wyboru z
wymienionych (pp lub pz):
- j. niemiecki,
- j. hiszpański,
- j. francuski,
- j. rosyjski
Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane:
- język polski,
- matematyka,
- historia,
- język obcy*.

Klasa: I C
Liczba miejsc: 32
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
z programami autorskimi:
„Elementy realioznawstwa”
„Matplan – planowanie matematyczne”
„Edukacja europejska”
Nauczane języki obce: j. angielski - obowiązkowy
(pp lub pz)
drugi język obowiązkowy do wyboru z
wymienionych (pp lub pz):
- j. niemiecki,
- j. hiszpański,
- j. francuski,
- j. rosyjski
Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane:
- język polski,
- matematyka,
- geografia,
- język obcy*.
* język obcy zdawany na egzaminie ósmoklasisty.

Klasa: I D
Liczba miejsc: 32
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia, chemia, język angielski
z programami autorskimi:
„J. łaciński dla przyrodników”
„Matplan – planowanie matematyczne”
Nauczane języki obce: j. angielski - obowiązkowy
(pp lub pz)
drugi język obowiązkowy do wyboru z
wymienionych (pp lub pz):
- j. niemiecki,
- j. hiszpański,
- j. francuski,
- j. rosyjski
Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane:
- język polski,
- matematyka,
- biologia,
 język obcy*.

Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej obliczane są wg następujących zasad:
a) celujący – 18 punktów
b) bardzo dobry – 17 punktów
c) dobry – 14 punktów
d) dostateczny – 8 punktów
e) dopuszczający – 2 punkty.
2.

Liczby punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia przyznawana jest na
podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz.1737); między innymi za:
I.

uzyskanie

w

zawodach

wiedzy

będących

konkursem

o

zasięgu

ponadwojewódzkim

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
II.

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

III.

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
IV.

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2
pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

V.

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

VI.

za osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat,
pożytek publiczny) przyznaje się 3 punkty.

VII.

za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 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 wynosi 18 punktów.

4. Kandydatom do szkół podstawowych zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty

oceny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r., § 8.

5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8
ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) są
przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeżeli
posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Lista konkursów organizowanych przez
Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się na stronie KO w Gdańsku:
https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-isportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-2/

§5
1.

Kandydaci wybierają dwa języki obce spośród: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański. Utworzenie danej grupy językowej jest uzależnione od liczby chętnych uczniów.

2.

Język obcy wiodący musi być kontynuacją ze szkoły podstawowej.

3.

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych.

4.

Podstawą przydziału do grup językowych o różnym poziomie zaawansowania będzie:
z języka angielskiego, niemieckiego – wynik testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w pierwszym
tygodniu nowego roku szkolnego.

§6
1.

Pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły mają laureaci konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Kuratora Oświaty oraz kandydaci przybywający z zagranicy.

2.

W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo
(udokumentowane) w przyjęciu do liceum mają:


sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych lub osoby umieszczone
w rodzinach zastępczych,



osoby samotnie wychowywane,



kandydaci niepełnosprawni lub występowanie niepełnosprawności rodzica / rodzeństwa,



kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny
program lub tok nauki,



uczniowie z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologicznopedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.

3.

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, które rodzic
kandydata składa wraz z kartą informacyjną, kompletem zdjęć (2 sztuki), kartą zdrowia oraz ankietą
V LO w szkole wskazanej przez system elektroniczny NABO Krakfin, najpóźniej w terminie ustalonym
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

4.

Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.

5.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata
na liście w kolejności alfabetycznej.

6.

W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać decyzją Dyrektora
i uczących nauczycieli przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania.

ZAŁĄCZNIK 1

................................................................

........................................................

(pieczęć szkoły ponadpodstawowej)

(pieczęć szkoły podstawowej)

KARTA INFORMACYJNA
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
Informuję, że

...................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

Urodzony(a)

............................................

w ................................................................................

(dzień-miesiąc-rok)

Imiona Rodziców
Adres zamieszkania

(miejscowość)

.....................................................................................................
..........................................................................................................................
(kod-miejscowość-ulica-nr-domu-nr mieszkania)

Gmina
...............................................................
Został(a) przyjęty(a) na rok szkolny 2021/2022 do
klasy pierwszej
.........................................................................................
(typ szkoły ponadpodstawowej)

w

............................................................................................
(nazwa zespołu, miejscowość)

..........................................................
(miejscowość, data)

.........................................................................
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły ponadpodstawowej)

Pouczenie:

1.

Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadpodstawowej służy kontroli obowiązku nauki,
o którym mowa w art. 36 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
2. Dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) oraz adres Urzędu Gminy właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania ucznia wypełnia wychowawca lub inny upoważniony pracownik szkoły podstawowej.
3. Uczeń składa „Kartę informacyjną” w jednym egzemplarzu, razem z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w tej szkole, w której potwierdził wolę podjęcia nauki.
4. W terminie do 14 września 2021 r. szkoła ponadpodstawowa przekazuje potwierdzenie przyjęcia ucznia do Urzędu Gminy
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, co stanowi wypełnienie przepisu art. 36 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. prawo oświatowe).

Adres Urzędu Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia:
Urząd* ……………………..........................................................…….……........ w
ul.
kod pocztowy, miejscowość
(*) Gminy, Miasta, Miasta i Gminy

