Zasady rekrutacji kandydatów
do Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze
na rok szkolny 2016/2017
1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze zostały
opracowane w oparciu o:
 Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na
punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r., poz. 1942)
 Zarządzenie Nr 5 /2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29
stycznia 2016 r.
2. Planuje się otworzyć oddziały klas I-szych w II Liceum Ogólnokształcącym.
3. W oddziałach Liceum Ogólnokształcącym tworzone będą klasy o poniższych
ukierunkowaniach, przedmiotach realizowanych w zakresie rozszerzonym i
przedmiotach uzupełniających:
Klasa o ukierunkowaniu

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Dodatkowe przedmioty
uzupełniające

LP

klasa policyjna

j.obcy, geografia (biologia),
WOS (biologia)

LW

klasa wojskowa

j.obcy, geografia (biologia),
WOS

LSW

klasa służb
więziennych

j.obcy, geografia (biologia),
WOS

LBM

klasa biznesowomenadżerska

j.obcy, matematyka,
geografia

historia
o społeczeństwie,
szkolenie policyjne
historia
o społeczeństwie,
przysposobienie
wojskowe
historia
o społeczeństwie,
szkolenie penitencjarne
historia
o społeczeństwie
(przyroda),
historia
o społeczeństwie,

LBWR Klasa bezpieczeństwo
wewnętrzne i
ratownictwo.

j.obcy, geografia (biologia),
WOS

4. Pierwszy język obcy jest kontynuacją języka obcego z gimnazjum. W szkole
nauczane są (w grupach międzyoddziałowych) następujące języki obce
nowożytne: język angielski i język niemiecki (na różnych poziomach).
5. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły:
 od 25 kwietnia 2016 r. do 8 czerwca 2016 r., do godz. 1500 w sekretariacie
szkoły;
6. Kandydaci składają następujące dokumenty:
 wniosek o przyjęcie do szkoły (druki do odebrania w sekretariacie szkoły
albo do pobrania z naszej strony internetowej);
 trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);

 kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego – składane od 24 czerwca 2016 r. do 28
czerwca 2016 r., do godz. 1500. Każda strona kopii winna być opatrzona datą,
pieczęcią urzędową szkoły oraz imienną pieczątką dyrektora lub upoważnionej
przez niego osoby oraz powinna zawierać adnotację „Stwierdzam zgodność z
oryginałem”;
 kartę zdrowia (w przypadku przyjęcia) – termin dostarczenia do 5 września
2016 r.
7. Do 30 czerwca 2016 r., do godz. 1500 kandydaci mogą do wniosku dołączyć:
 opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie
o wielodzietności rodziny kandydata,
 potwierdzoną kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
konkursów lub olimpiad.
 inne dokumenty, potwierdzające dokonania, sukcesy i osiągnięcia,
8. Postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja
rekrutacyjno-kwalifikacyjna od 1 lipca 2016 r., do 13 lipca 2016 r. do godz. 1500
Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do szkoły:
9. O przyjęciu kandydatów do szkoły decydują:
a. przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażonych w skali
procentowej dla zadań z zakresu:
 języka polskiego, mnoży się przez 0,2
 historii i wiedzy o społeczeństwie, mnoży się przez 0,2
 matematyki, mnoży się przez 0,2
 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), mnoży się
przez 0,2
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08
 języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12
b. przeliczane na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze świadectwa ukończenia
gimnazjum wskazanych w tabeli.
Klasa o ukierunkowaniu

LP
LW
LSW

klasa policyjna
klasa wojskowa
klasa służb
więziennych
LJ
klasa jeździecka
LBM
klasa biznesowomenadżerska
LBWR Klasa bezpieczeństwo
wewnętrzne i
ratownictwo.

Dodatkowe dwa przedmioty,
z których oceny są przeliczane na punkty

język obcy poziom podstawowy, geografia,
język obcy poziom podstawowy, geografia,
język obcy poziom podstawowy, geografia,
język obcy poziom podstawowy, biologia
język obcy poziom podstawowy, geografia,
język obcy poziom podstawowy, WOS

zgodnie z zasadą:
o
o
o
o
o

stopień celujący
stopień bardzo dobry
stopień dobry
stopień dostateczny
stopień popuszczający

- 20 pkt.
- 16 pkt.
- 12 pkt.
- 8 pkt.
- 2 pkt.

c. punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum albo potwierdzone zaświadczeniami i dyplomami, ustalone przez
szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
za świadectwo z wyróżnieniem – 5pkt.
za osiągnięcia o różnym zasięgu (punkty reguluje rozp.MEN)
d. uczniowie, którzy otrzymali w ostatniej klasie gimnazjum ocenę z zachowania
naganną nie będą przyjmowani do klas pierwszych mundurowych.
e. O przyjęciu kandydata decyduje suma uzyskanych punktów.
10.Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw, będą przyjmowani do Zespołu Szkół im.
Oskara Langego w Białym Borze na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub
innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy
lat nauki szkolnej ucznia.
11.Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna sporządzi listę kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły.
O kolejności na liście decyduje suma wszystkich punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym.
12.Klasy pierwsze będą tworzone z listy, o której mowa w p. 12. W pierwszej
kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy wybrali dany typ klasy. W przypadku
braku miejsc w wybranej przez kandydata klasie uwzględnia się drugi deklarowany
typ, w miarę wolnych miejsc w tej klasie.
13.Do 18 lipca 2016r. szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłosi listę
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy
pierwszej Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze.
14.Do 25 lipca 2016r., kandydaci umieszczeni na liście kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej w Zespole Szkół im. Oskara
Langego w Białym Borze składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
15.Do 26 lipca 2016r. szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna poda do publicznej
wiadomości listę kandydatów przyjętych do szkoły.

16.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, istnieje możliwość wystąpienia do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły.
17.Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia
w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku.
18.W terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy
przyjęcia do szkoły, istnieje możliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu
odmowy przyjęcia.
19.Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia następuje do 7 dni od
dnia złożenia odwołania.
20.W przypadku dysponowania wolnymi miejscami po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, dodatkowe postępowanie uzupełniające trwać
będzie do 26 sierpnia 2016 r.
Biały Bór 16-03-2016r.
Szczegółowe terminy:
Termin w rekrutacji
zasadniczej
od 25 kwietnia 2016r.
do 8 czerwca 2016r.

od 24 czerwca 2016r. do
28 czerwca 2016r.
(wtorek)
do 1 lipca (piątek) 2016r.

do 18 lipca 2016r.
(poniedziałek)
do 25 lipca 2016r.
(poniedziałek)

dnia 26 lipca 2016r.
(wtorek)
dnia 26 lipca 2016r.

Rodzaj czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Uzupełnienie
wniosku
o
przyjęcie
do
szkoły
ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Weryfikacja
przez
komisję
rekrutacyjną
wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy o systemie oświaty.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej,
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

