ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
do
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Łapach

na rok szkolny 2018/2019
ADRES SZKOŁY:
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
Łapy 18-100, ul. Boh. Westerplatte 10,
Tel. 85 715 2702
e-mail: lolapy@lo-lapy.org
lo-lapy.superszkolna.pl
Sekretariat Szkoły czynny: poniedziałek - piątek w godz. 07.00 - 15.00

Podstawa prawna:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopni, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
4. Zarządzenia nr 14 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów
przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim.

§ 1. Komisja rekrutacyjna

1. Postępowanie rekrutacyjne do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach
przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o
przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. Przewodniczący komisji
rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń
komisji.
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów
oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego
kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
8. Listy, o których mowa w ust. 5 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
9. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 7, jest określany w formie
adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub
kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust.10. Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
12. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
14. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń
uczęszcza do szkoły.
15. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem.
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§ 2. Terminarz rekrutacji

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
Do 17 lipca 2018 r.
godz. 15:00

1.

Składanie wniosku przez kandydata o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postepowaniu rekrutacyjnym

Od 7 maja 2018 r. do 22
czerwca 2018 r.
do godz. 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego

Do 25 czerwca 2018 r.
godz. 15:00

3.

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.

do 26 czerwca 2018 r.

do 23 lipca 2018 r.

4.

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

11 lipca 2018 r.
o godz. 10:00

9 sierpnia 2018 r.
o godz. 10:00

5.

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

do 12 lipca 2018 r.
godz. 15:00

10 sierpnia 2018 r.
godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych

13 lipca 2018 r.
o godz. 10:00

13 sierpnia 2018 r.
o godz. 10:00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole

13 lipca 2018 r.
do godz. 14:30

13 sierpnia 2018 r.
do godz. 14:30

7.
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§ 3. Kryteria rekrutacji

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata - wynosi łącznie 200.
Uczeń może otrzymać:
1) w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego – 100 pkt.
Wynik każdej części egzaminu przedstawionego w procentach mnoży się przez 0,2
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
2) W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki i
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły w postepowaniu dla
danego oddziału – 72 punkty.
Za oceny wyrażone w stopniu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się
odpowiednio:
a) celujący – 18 punktów,
b) bardzo dobry – 17 punktów,
c) dobry – 14 punktów,
d) dostateczny – 8 punktów,
e) dopuszczający – 2 punkty.
3) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się – 7 punktów.
4) W przypadku przeliczania na punkty kryterium określonego jako uzyskanie wysokiego miejsca
nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i
sportowych, za:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
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- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a-d, artystycznych
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
- krajowym – przyznaje się 3 punkty,
- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
5) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w
tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się
– 3 punkty.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.
44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie światy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego,
matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
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d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.
44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt 2, oceny
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany
dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego,
których dotyczy zwolnienie.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2
ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie
ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

§ 4. Etapy rekrutacji
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punktów
możliwych do uzyskania za:
 wyniki egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
 oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora szkoły w postepowaniu do danego oddziału, spośród: fizyki, chemii,
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biologii, geografii, języka angielskiego, języka obcego, informatyki, historii, wiedzy o
społeczeństwie,
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenie gimnazjum, w tym
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności oraz
uzyskują 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci z
problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na
stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, lub
jeśli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria o których mowa w pkt. 4 mają jednakową wartość.

§ 5. Dokumenty rekrutacyjne
1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata
pełnoletniego.
2. Dokumenty wymagane od kandydatów :
1) wniosek o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach z
zaznaczeniem wybranej klasy, potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna prawnego,
2) dwa zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata,
3) oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w § 4 pkt.4 zasad
rekrutacji,
4) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego,
5) karta zdrowia.
3. Oświadczenia, o których mowa w § 4 w pkt. 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Liceum.
Sekretariat Szkoły czynny: poniedziałek - piątek 07.00 - 15.00

I Liceum Ogólnokształcące w Łapach – Zasady Rekrutacji Uczniów

Strona 7

§ 7. Profile klas pierwszych

KLASA 1A - ADMINISTRACYJNO – PRAWNICZA
Klasa z rozszerzonym programem nauczania z:
 historii,
 języka angielskiego,
 wiedzy o społeczeństwie.
Wszystkie przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy drugiej.
Języki obce nauczane w klasie: język angielski i język niemiecki.
Zajęcia uzupełniające: przyroda.
Zajęcia dodatkowe: zdrowie to kapitał.
Możliwość dalszego kształcenia: administracja, filologie, prawo, historia, archeologia, socjologia,
psychologia, politologia, dziennikarstwo, szkoły teatralne.

KLASA 1B – POLITECHNICZNA
Klasa z rozszerzonym programem nauczania z:
 matematyki,
 fizyki,
 informatyki lub języka angielskiego.
Przedmiot matematyka - realizacja w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej.
Fizyka, informatyka lub język angielski - od klasy drugiej.
Języki obce nauczane w klasie: język angielski i język niemiecki.
Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo.
Zajęcia dodatkowe: fizyka w praktyce.
Możliwość dalszego kształcenia: Politechnika – wszystkie kierunki, matematyka, fizyka, informatyka,
WAT, Wyższa Szkoła Morska.
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KLASA 1C – LOGISTYCZNA
Klasa z rozszerzonym programem nauczania z:
 geografii,
 języka polskiego,
 języka angielskiego.
Wszystkie przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy drugiej.
Języki obce nauczane w klasie: język angielski i język niemiecki.
Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo.
Zajęcia dodatkowe: fizyka w praktyce.
Możliwość dalszego kształcenia: logistyka, ekonomia, marketing i zarządzanie, geografia, ochrona
środowiska, turystyka i rekreacja, hotelarstwo.

KLASA 1D – BIOTECHNOLOGICZNA
Klasa z rozszerzonym programem nauczania z:
 biologii,
 chemii,
 języka angielskiego.
Wszystkie przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy drugiej.
Języki obce nauczane w klasie: język angielski i język niemiecki.
Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo.
Zajęcia dodatkowe: zdrowie to kapitał.
Możliwość dalszego kształcenia: ogólnolekarski, analityka, stomatologia, farmacja, weterynaria,
ochrona środowiska, biologia, chemia, technologia żywienia, dietetyka, pielęgniarstwo,
biotechnologia, kosmetologia, fizjoterapia.
Kandydat ma obowiązek wskazać we wniosku klasę, w której chce się uczyć.
Przedmioty, z których oceny ze świadectwa gimnazjalnego będą przeliczane na punkty:
 klasa administracyjno- prawnicza (język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie)
 klasa politechniczna (język polski, matematyka, fizyka, informatyka)
 klasa logistyczna (język polski, matematyka, geografia, język angielski).
 klasa biotechnologiczna (język polski, matematyka, biologia, chemia)
Zasady Rekrutacji Uczniów wchodzą w życie z dniem 26 lutego 2018 r.
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