ROK SZKOLNY 2018/19
INFORMACJE I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.
ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ PROWADZONEGO
PRZEZ SIOSTRY NAZARETANKI W KIELCACH, UL. SŁOWACKIEGO 5
http://www.nazaret.kielce.pl
e-mail: sekretariat@nazaret.kielce.pl
tel. 41/3435199; fax 41/3446384
I.
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; tel. 041/3435199
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, z trzecim językiem obcym- w kl. A do wyboru między j.
włoskim i j. łacińskim z elementami słownictwa prawniczego, a w kl. B z j. łacińskim z elementami słownictwa medycznego.

5.

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

6.

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

7.

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

II. POTRZEBNE DOKUMENTY




Wypełniony kwestionariusz, wydrukowany z systemu elektronicznego rekrutacji.
Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
Opinia ks. proboszcza lub katechety potwierdzona przez ks. proboszcza.

Po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych do Liceum:

Karta zdrowia

dwa zdjęcia legitymacyjne(format 30x42 mm) oraz zdjęcie na płycie CD

Karta informacyjna

Akt urodzenia - w celu weryfikacji danych
III. 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, ul. Słowackiego 5, 25–365 Kielce.
Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 – do godz. 15.00 – wprowadzenie do Systemy ocen uzyskanych na
świadectwie ukończenia gimnazjum, liczby punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć oraz
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 do godz. 11.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Liceum im. św. Jadwigi Królowej.
Od 6 lipca do godz. 15.00 – kandydaci umieszczeni 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 – do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do poszczególnych klas w Liceum im. św.
Jadwigi Królowej oraz podanie informacji o wolnych miejscach.
od 19 lipca 2018 do 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.

IV. ZASADY PUNKTACJI
1. O przyjęciu kandydata do określonej klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym i punktów za
świadectwo ukończenia gimnazjum. 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
2.1 liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.,
2.2 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.
2.3 Szczególne, potwierdzone osiągnięcia ucznia według zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w punkcie 5.
3.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 maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w
każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktów.
4. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych –
maksymalnie 72 punktów.
Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:
celujący
–
18 pkt (4 przedmioty x 18 pkt =72 pkt)
dostateczny
–
8 pkt
bardzo dobry
–
17 pkt
dopuszczający
–
2 pkt
dobry
–
14 pkt
5. Szczególne osiągnięcia ucznia :
1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt
2. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:
a) potwierdzone osiągnięcia- w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty:
maksymalnie 10 punktów, w tym:
 finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
 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
wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów.
Do klasy 1B, w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie, którzy zdobyli tytuł laureata z przedmiotów wiodących w tej
klasie.
b) laureaci i finaliści konkursów tematycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowane przez kuratorów na
podstawie zawartych porozumień (Olimpiada Ogólnopolska „myśli Jana Pawła II; Konkurs historyczny „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego; ogólnopolski konkurs tematyczny „Papież Słowianin; konkurs „Losy bliskich i
losy dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989”.
-laureat 7 pkt
-finalista 5pkt
c) potwierdzone osiągnięcia sportowe i artystycznych- maksymalnie 3 pkt /zgodnie z wykazem dyscyplin
zawartym w zał. nr 2 /:
 na szczeblu powiatowym (rejonowym) za wysokie miejsce (1-3) – 1 pkt,
 na szczeblu wojewódzkim za miejsca (1-3) – 2 pkt;
 na szczeblu krajowym za miejsca (1-5) -3 pkt
 na szczeblu międzynarodowym (1-10) – 4 pkt
d) 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 2 pkt.
6. Dodatkowe punkty przyznane przez komisję rekrutacyjną w LO im. św. Jadwigi Królowej– maksymalnie 10 punktów:
– za potwierdzoną działalność w katolickich stowarzyszeniach młodzieżowych i ruchach kościelnych – 0 - 4 pkt
– z rekomendacji Rady Pedagogicznej absolwenci Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej - 0- 6 pkt.
7. Ze świadectwa ukończenia gimnazjum do obliczeń uwzględniane będą oceny z czterech przedmiotów:
KLASA „A”

Język polski

Matematyka

Historia
lub
Geografia

Fizyka
Lub
WOS

KLASA „ B”

Język polski

Matematyka

Biologia

Chemia

