ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
W RADZIONKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawna:


art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.
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), Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA - OR 110.1.29.2018 z dnia 28 grudnia
2018 r.
oraz



art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. 2018 r. poz. 996 ze zm.),
Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
( Dz. U. 2017, poz. 610), Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA –OR 110.1.24.2018 r. z dnia 28
grudnia 2018 r.

LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
ogłasza nabór do następujących klas
(dla absolwentów gimnazjum oraz dla absolwentów szkoły podstawowej):



przyrodniczo – matematyczna z możliwością IT



humanistyczno - językowa



psychologiczno – pedagogiczna.

wg harmonogramu podanego w Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty.

Kryteria naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020
ABSOLWENCI GIMNAZJUM
Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
przyjmuje się uczniów, którzy:
I.

Posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum

II.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w punkcie I, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
2. Wymienione

na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z j. polskiego
i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez
ucznia spośród wymienionych:

Klasa przyrodniczo – matematyczna – geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka
Klasa humanistyczno - językowa – j. angielski, j. niemiecki lub inny język obcy
nowożytny, historia, wos
Klasa pedagogiczno – psychologiczna - j. angielski, j. niemiecki lub inny język obcy
nowożytny, historia, wos, biologia, geografia.
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
4. 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
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,

w szczególności w formie wolontariatu
6. W

przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria – 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. Kryteria
mają jednakową wartość.
Szczegółowe zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów reguluje par. 3
– 8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie
przyjmuje się uczniów, którzy:
II.

Posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

III.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w punkcie I, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
3. Wyniki egzaminu po szkole podstawowej
4. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z j. polskiego

i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez
ucznia spośród wymienionych:
Klasa przyrodniczo – matematyczna – geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka
Klasa humanistyczno - językowa – j. angielski, j. niemiecki lub inny język obcy
nowożytny, historia, wos
Klasa pedagogiczno – psychologiczna - j. angielski, j. niemiecki lub inny język obcy
nowożytny, historia, wos, biologia, geografia.
8. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
9. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły - 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
10. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,

w szczególności w formie wolontariatu
11. W

przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria – 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. Kryteria
mają jednakową wartość.
Szczegółowe zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów reguluje par. 3
– 8 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.

