INFORMACJE I KRYTERIA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DLA KANDYDATÓW KLAS PIERWSZYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
PROWADZONEGO PRZEZ SIOSTRY NAZARETANKI W KIELCACH, UL. SŁOWACKIEGO 5.
PODSTAWA PRAWNA
1.
2.

3.

4.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017r. poz.59).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018- 2019/2020 do
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły
ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe i na semestr
pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.
Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz latach
następnych

§1
INFORMACJE OGÓLNE
1.

Liceum jest szkołą publiczną prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z
Nazaretu, Prowincja Krakowska. Adres szkoły: ul. Słowackiego 5, 25-365 Kielce;

2.

Szkoła rekrutuje uczniów uzdolnionych, twórczych, wyrażających pragnienie pogłębienia wiedzy
i osobistego rozwoju.

3.

Celem szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów w oparciu o zasadę personalizmu
chrześcijańskiego do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu
rodzinnym i społecznym.

4.

W roku szkolnym 2018/2019 zostaną utworzone dwie klasy pierwsze,

5.

Liczebność poszczególnych klas: 29 uczniów

6.

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej przyjmuje kandydatów po ukończeniu
gimnazjum w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, w tym elektronicznego systemu
wspomagania rekrutacji.

7.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do LO im. św. Jadwigi Królowej zaznaczają, którego wyboru
jest to szkoła; równocześnie mogą składać podanie do dwóch innych szkół ponadgimnazjalnych.

8.

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej mogą wystąpić:
8. l. Uczeń (za zgodą rodziców lub jego prawnych opiekunów);
8.2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

9.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora
Szkoły.

10.

Kandydat może wybierać oddziały i nauczane języki obce tylko zgodnie z ofertą zaproponowaną
przez Szkołę.

11.

Oferta edukacyjna Szkoły:

Klasa

I rozszerzenie II rozszerzenie
III rozszerzenie
Przedmioty
(realizowane od
(od klasy
(od klasy drugiej) uzupełniające
klasy pierwszej)
drugiej)

1A
humanistyczna

- język polski

- historia,
- geografia,
- fizyka.

- biologia,
- wos,
- j. angielski.

- przyroda,
- historia i
społeczeństwo.

1A
matematyczna

- matematyka

- fizyka,
- geografia,
- historia.

- biologia,
- wos,
- j. angielski.

- przyroda,
- historia i
społeczeństwo.

1B
biologicznochemiczna

-biologia

- chemia.

------------------

- historia i
społeczeństwo

Przedmioty
dodatkowe

Języki obce (trzy
języki w każdej
klasie)

- filozofia społeczna z
1. j. angielski,
retoryką,
2. j. niemiecki/j.
- wiedza o sztuce z
francuski,
estetyką,
3. j. włoski/j.
- filozofia nauki z
łaciński z
etyką biznesu,
terminologią
- ekonomia w
prawniczą
praktyce
- filozofia społeczna z
1. j. angielski,
retoryką,
2. j. niemiecki/j.
- wiedza o sztuce z
francuski,
estetyką,
3. j. włoski/j.
- filozofia nauki z
łaciński z
etyką biznesu,
terminologią
- ekonomia w
prawniczą
praktyce
1. j. angielski,
2. j. niemiecki/j.
- analiza
francuski,
matematyczna,
3. j. włoski/j.
- filozofia przyrody z
łaciński z
bioetyką
terminologią
medyczną

Szczegółowe informacje na temat proponowanych rozszerzeń w załączniku nr 1

§2
ZASADY PUNKTACJI
1.

O przyjęciu kandydata do określonej klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnym. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dla grupy
wszystkich kandydatów do określonego rodzaju klasy. Do szkoły zostaną przyjęci uczniowie,
którzy kolejno uzyskają największą sumę punktów. Ich pozycja w rankingu odpowiada limitowi
przyjęć do określonego rodzaju klasy.

2.

Punktacja:
Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania w postępowaniu rekrutacyjnym
(213 pkt)
a) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku
nauki w gimnazjum - 100 pkt,
Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać max.
20 pkt, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktów.
b) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z
czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną - 72 pkt
Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
stosujemy następujące przeliczenia:
celujący
–
18 pkt (4 przedmioty x 18 pkt =72 pkt)
bardzo dobry –
17 pkt
dobry
–
14 pkt
dostateczny –
8 pkt
dopuszczający –
2 pkt

c) szczególne, potwierdzone osiągnięcia ucznia - 31 pkt:
1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
2) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

potwierdzone osiągnięcia - w konkursach przedmiotowych organizowanych
przez kuratora oświaty, maksymalnie 10 pkt, w tym:
o finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
o finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 10 pkt;
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do Szkoły niezależnie od kryteriów
rekrutacji i zasadach naboru. Do klasy 1B, w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie,
którzy zdobyli tytuł laureata z przedmiotów wiodących w tej klasie.



laureaci i finaliści konkursów tematycznych o zasięgu ponadwojewódzkim,
organizowane przez kuratorów na podstawie zawartych porozumień (wykaz
konkursów w zał. nr 2)
o laureat 7 pkt
o finalista 5pkt

potwierdzone osiągnięcia sportowe i artystycznych- max. 4 pkt (zgodnie z
wykazem dyscyplin zawartym w zał. nr 2):
o na szczeblu powiatowym za miejsca 1 - 3 1 pkt,
o na szczeblu wojewódzkim za miejsca 1 - 3 2 pkt,
o na szczeblu krajowym za miejsca 1 - 6
3 pkt,
o na szczeblu międzynarodowym 1 – 8
4 pkt

osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w
okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i
bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum,
schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 3
pkt.
d) dodatkowe punkty przyznawane przez komisję rekrutacyjną w Liceum Ogólnokształcącym
im. ś. Jadwigi Królowej – 10 pkt:
1) za potwierdzoną działalność w katolickich stowarzyszeniach młodzieżowych i
ruchach kościelnych – 0 - 4 pkt
2) z rekomendacji Rady Pedagogicznej absolwenci Gimnazjum im. św. Jadwigi
Królowej - 0-6 pkt
§3
WYMAGANE DOKUMENTY
1.

Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu komputerowego, strona: https:// kielce.eomikron.pl/. podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów oraz kandydata.

2.

Opinia ks. proboszcza lub katechety potwierdzona przez ks. proboszcza.

3.

Poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia
zaświadczenia o wynikach egzaminy gimnazjalnego.

4.

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
lub zaświadczenie o tytule laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim.

Po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi
Królowej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Karta zdrowia.
Dwa zdjęcia legitymacyjne (format 30x42 mm) oraz zdjęcie na płycie CD.
Karta informacyjna.
Akt urodzenia w celu weryfikacji danych.
Kwestionariusz i deklaracja zgodnie z wybraną klasą (załącznik nr 3)

§4
WAŻNE DATY
•

14 maja – 20 czerwca 2018 – składanie podań o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. św.
Jadwigi Królowej wraz z ww. dokumentacją w sekretariacie szkoły od poniedziałku do czwartku od
8.00 do 15.30, w piątek od 8.00-14.00.

•

22 czerwca - 26 czerwca 2018 – do godz. 15.00 – doręczenie kopii świadectwa i zaświadczenia o
wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył
kandydat.

•

Do 3 lipca 2018 – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.

•

3 lipca 2018 godz. 8.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Liceum
Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej.

•

Od 3 lipca do 6 lipca 2018 do godz. 15.00 – rodzice kandydatów umieszczonych na liście
przyjętych do szkoły są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum im. św. Jadwigi
doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

NIEDORĘCZENIE PRZEZ KANDYDATA ORYGINAŁU ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA
TRAKTOWANE JEST JAKO JEGO REZYGNACJA ZE STARANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO
NASZEJ SZKOŁY.
•

18 lipca 2018 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas w Liceum im.
św. Jadwigi Królowej oraz podanie informacji o wolnych miejscach.

•

od 19 lipca – 20 lipca 2018 do godz. 15.00– w przypadku wolnych miejsc kandydaci, którzy nie
zostali przyjęci do innych szkół mogą się ubiegać o przyjęcie do Liceum im. św. Jadwigi Królowej
składając oryginał świadectwa i zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

•

25 lipca 2018– do godz. 11.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

