REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W PŁOCKU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I. Podstawa prawna.
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne
2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
3. Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 roku
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2018/2019.
4. Statut Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły
w Zespole Szkół nr 6 w Płocku.
II. Kryteria przyjęcia kandydata do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku.
1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Jagiełły mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo
ukończenia gimnazjum.
2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:
a) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
b) oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, z których uczeń uzyskał najwyższą ocenę, spośród następujących:
języki obce nowożytne, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, fizyka,
chemia, informatyka,
c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:


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 działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata
lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,



osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału
dwujęzycznego, gdzie wymagane są szczególne indywidualne predyspozycje,
decydują wyniki sprawdzianu kompetencji językowych.

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum (także za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane
na świadectwie) wynosi 200 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego wynosi 245 pkt., z czego 45 pkt. stanowi wynik
sprawdzianu kompetencji językowych.
4. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez ucznia za oceny
na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego matematyki i dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 100 pkt.
5. Maksymalna ilość punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum wynosi 100 pkt.
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej przeliczane są na punkty.
Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym mnoży się przez współczynnik 0,2.
6. Punkty za oceny z przedmiotów wymienionych w punkcie 2b obliczane są według
następujących zasad:
celujący

18 pkt.

bardzo dobry

17 pkt.

dobry

14 pkt.

dostateczny

8 pkt.

dopuszczający

2 pkt.

7. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
8.1. Za 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.

8.2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
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 punktów,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.
8.3. Za 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.
8.4. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)
b)
c)
d)

międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
krajowym - przyznaje się 3 punkty,
wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

8.5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za
najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, przy czym maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
9. 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.
10.1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego, 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)
c)
d)
e)

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
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 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

10.2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się na punkty 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.
10.3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się
na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
a)
b)
c)
d)
e)

celującym – przyznaje się 20 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
dobrym – przyznaje się 13 punktów,
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły:
a) pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
b) w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (każde z nich ma
jednakową wartość):
 wielodzietność rodziny kandydata,
 niepełnosprawność kandydata,
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.
c) absolwenci Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Płocku.

im. Władysława Jagiełły

HARMONOGRAM REKRUTACJI
1) 10.05.2018 r. (czwartek) od godz. 10.00 – 18.05.2018 r. (piątek) do godz. 15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2) 25.05.2018 r. (piątek) godz. 15:00
Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego z językiem
angielskim.

3) 11.06.2018 r. (poniedziałek) do godz. 15:00
Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

4) 15.06.2018 r. (piątek) od godz. 10.00 - 19.06.2018 r. (wtorek) do godz. 16.00
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

5) 21.06.2018 r.(czwartek) godz. 13.00
Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów,
którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie.

6) 22.06.2018 r. (piątek) do godz. 10:00
Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego
w drugim terminie.

7) 22.06.2018 r. (piątek) od godz. 12.00 – 27.06.2018 r. (środa) do godz. 16.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).
Kandydat, który wybrał trzy szkoły na terenie Płocka, może złożyć jedną kopię świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.

Uwaga! Kopie dostarczanych dokumentów powinny być poświadczone przez
dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat. Na każdej stronie kopii należy
umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową
szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły lub upoważnionej
przez niego osoby.
8) do 06.07.2018 r. (piątek) do godz. 12.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez Komisję
Rekrutacyjną.

9) 06.07.2018 r. (piątek) do godz. 12.00
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019, zawierających imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu lub
niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

10) 06.06.2018 r.
do godz. 10.00

(piątek)

od

godz.

12.00

–

12.07.2018

r.

(czwartek)

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (oryginał
świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).

11) 12.07.2018 r. (piątek) do godz. 16.00
Podanie przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
Informacja o ewentualnej liczbie wolnych miejsc.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
12) 13.07.2018 r. (piątek) od godz. 8.00 – 16.07.2018 r. (poniedziałek) do godz. 16.00
oraz 13.08.2018 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 – 14.08.2018 r. (wtorek) do godz.
12.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13) 13.07.2018 r. (piątek) od godz. 10.00 – 28.08.2018 r. (wtorek) do godz. 12.00
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez Komisję
Rekrutacyjną.

14) 20.08.2018r. (poniedziałek) godz. 10.00
Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych (dla uczniów,
którzy nie przystąpili do niego w maju i czerwcu 2018 r.).

15) 21.08.2018 r. (wtorek) do godz. 12.00
Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

16) 29.08.2018 r. (środa) do godz. 12.00
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019, zawierających imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu lub
niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

17) 29.08.2018 r. (środa) od godz. 12.00 – 30.08.2018 r. (czwartek) do godz.16.00
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów (oryginał
świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego).

18) 31.08.2018 r. (piątek) do godz. 10.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

