Etap
rekrutacji

Terminy rekrutacji oraz warunki i kryteria decydujace o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej trzyletniego liceum ogólnokształcącego
w I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie w roku szkolnym 2019/2020 (dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum)
Ukierunkowanie
wskazane przez
kandydata

Liczba punktów możliwych do
uzyskania za spełnianie danego
kryterium

Wymagane dokumenty, w tym
potwierdzajace spełnianie danego
warunku/kryterium

Forma dokumentu

Termin złożenia dokumentu /
dokonania czynności

wniosek o przyjęcie do szkoły

oryginał

od 13 maja 2019 r. do 17 czerwca
2019 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

świadectwo ukończenia gimnazjum

oryginał

od 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do
godz. 15.00

do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają świadectwo
ukończenia gimnazjum

zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego

oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z
dokumentu albo kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do
godz. 15.00

wyniki z każdej części egzaminu gimnazjalnego podanego w
procentach przelicza się na punkty wg zasady: 1%=0,2 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum

oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z
dokumentu albo kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do
godz. 15.00

w procesie rekrutacji brane są pod uwagę wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka
polskiego i matematyki oraz oceny z dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez
dyrektora szkoły, w zależności od zadeklarowanego przez
kandydata ukierunkowania

świadectwo ukończenia gimnazjum

oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z
dokumentu albo kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do
godz. 15.00

świadectwo ukończenia gimnazjum

oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z
dokumentu albo kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do
godz. 15.00

zasięg ponadwojewódzki, zawody organizowane przez
kuratorów oświaty lub na podstawie zawartych
porozumień

świadectwo ukończenia gimnazjum

oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z
dokumentu albo kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do
godz. 15.00

zasięg wojewodzki, zawody organizowane przez kuratora
oświaty

świadectwo ukończenia gimnazjum

oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z
dokumentu albo kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do
godz. 15.00

świadectwo ukończenia gimnazjum

oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z
dokumentu albo kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum, które kandydat ukończył

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do
godz. 15.00

wolontariat rozumiany jako systematyczna, (prowadzona
nieprzerwanie co najmniej w okresie 10 miesięcy)
udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i
bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem
dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt,
organizacjami charytatywnymi itp.

uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez kuratora
oświaty

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu
oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
laureata lub finalisty ogólnopolskich
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z
olimpiad przedmiotowych lub tytułu
dokumentu albo kopia poświadczona za
laureata konkursów przedmiotowych
zgodność z oryginałem przez rodzica
o zasięgu wojewódzkim lub
kandydata
ponadwojewódzkim

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do
godz. 15.00

laureaci lub finaliści przyjmowani są do liceum w pierwszej
kolejności

problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia

opinia wydana przez publiczną
poradnię psychologicznopedagogiczną (publiczną poradnię
specjalistyczną), w sprawie
pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z
problemami zdrowotnymi do szkoły
ponadgimnazjalnej

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do
godz. 15.00

kandydaci z problemami zdrowotnymi w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania, na drugim etapie przyjmowani są w
pierwszej kolejności

do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do
godz. 15.00

1) składajacy oświadczenie jest obowiazany do zawarcia w
nim klauzuli o treści:"Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia";
2) kryteria brane łącznie pod uwagę w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu
tego etapu liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami

Kryteria/warunki decydujące o przyjęciu
kandydata do klasy pierwszej

niezależnie od
wybranego
ukierunkowania

wyniki egzaminu gimnazjalnego - część
humanistyczna
niezależnie od
wybranego
ukierunkowania

wyniki egzaminu gimnazjalnego - część
matematyczno-przyrodnicza

język polski

max
do 20

historia i wiedza o
społeczeństwie

max
do 20

matematyka
przedmioty przyrodnicze

język obcy nowożytny na poziomie
podstawowym
niezależnie od
wybranego
ukierunkowania
politechniczne
biologiczno chemiczne
medyczne
humanistyczne
europejskie

ocena z języka polskiego
ocena z matematyki
ocena z fizyki

celujący

ocena z informatyki

bardzo dobry

ocena z biologii

dobry

ocena z chemii

dostateczny

ocena z biologii

dopuszczający

ocena z historii
ocena z wiedzy o społeczeństwie
ocena z geografii
ocena z języka obcego

I etap postępowania rekrutacyjnego

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub
uhonorowanego zwycięskim tytułem w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty albo
organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty (niezależnie
od liczby osiągnięć kandydat może uzyskać max.
18 pkt).

7

tytuł finalisty konkursu
przedmiotowego

10

tytuł laureata konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarnego

7

tytuł finalisty konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarnego

5

dwa lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego

10

dwa lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub interdyscyplinarnego
uhonorowanego zwycięskim tytułem w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych dwa lub wiecej tytułów finalisty
organizowanych przez kuratora oświaty albo konkursu teamtycznego lub
interdyscyplinarnego
organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty (niezależnie
od liczby osiągnięć kandydat może uzyskać max. tytuł finalisty konkursu
przedmiotowego
18 pkt).
tytuł laureata konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarnego
tytuł finalisty konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarnego
na szczeblu międzynarodowym
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach
wiedzy, artystycznych lub sportowych innych niż
na szczeblu krajowym
wymienione powyżej, organiziwane przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na szczeblu wojewódzkim
na terenie szkoły
na szczeblu powiatowym

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

II etap postępowania
rekrutacyjnego

18
17
14
8
2

ocena z chemii

ukończenie gimnazjum z wyóżnieniem

III etap postępowania rekrutacyjnego

max
do 20
max
do 20
max
do 20

Uwagi

7

5

7
5

3
4
3
2
1

3

wielodzietność rodziny kandydata(rodzina
wychowująca troje i więcej dzieci)

1

niepełnosprawność kandydata

1

niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata

1

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera,
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

objęcie kandydata pieczą zastępczą

oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z
dokumentu albo kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata

oświadczenie o wielodzietności
rodziny kandydata
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

1

prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację, lub
akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem

1

dokument poświadczający objęcie
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej

oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z
dokumentu albo kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do liceum i kandydatów niezakwalifikowanych

11 lipca 2019 r. (czwartek), godz.
12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w liceum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalisty

do 15 lipca 2019 r. (poniedziałek),
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16 lipca 2019 r. (wtorek),
godz. 12.00

