Zasady przyjmowania kandydatów do klas pierwszych
w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV im. Polonii Belgijskiej
we Wrocławiu na rok szkolny 2018/2019
1. Zasady ogólne
Szkoła prowadzi rekrutację do klas:
Klasa

Profil

A,B

matematyczno -

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
matematyka, fizyka, informatyka, (język angielski*)

fizyczny
C,D

chemiczny

chemia, biologia, fizyka lub matematyka, (język
angielski*)

E

dwujęzyczny

język angielski, matematyka lub język polski, fizyka lub
historia, wiedza o społeczeństwie

F

dwujęzyczny

język angielski, fizyka, biologia, chemia

* - uczeń może wybrać język angielski jako czwarty przedmiot nauczany w zakresie
rozszerzonym. Program realizowany jest na nieobowiązkowych, dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych. Naukę języka angielskiego w zakresie rozszerzonym w tych klasach
finansuje prowadzona przez rodziców fundacja.
1/ Kryteria podstawowe rekrutacji uczniów do w/w klas:
•

wynik egzaminu gimnazjalnego (max 100 pkt rekrutacyjnych)

•

oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów, tabela poniżej
(max 72 pkt rekrutacyjne)

•

osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 28
pkt rekrutacyjnych)

•

wynik sprawdzianu kompetencji językowych – dotyczy klas dwujęzycznych E, F (max
40 pkt rekrutacyjnych)

2/ Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych (E, F)
przeprowadzany jest na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, tj.:
a) wszyscy kandydaci do klas dwujęzycznych (E, F) przystępują do pisemnego
sprawdzianu kompetencji językowych,

b) sprawdzian

kompetencji

językowych

dla

wszystkich

kandydatów

do

klas

dwujęzycznych (E, F) trwa 60 minut,
c) za pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przyjmuje się uzyskanie
przez kandydata co najmniej 12 punktów rekrutacyjnych.
3/ Zasady punktacji:
W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów,
(maksymalnie 240 punktów – kandydaci do klas dwujęzycznych):
•

max 100 punktów rekrutacyjnych – za wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu:
języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, geografii, fizyki,
języka obcego na poziomie podstawowym.
Przy czym liczba punktów rekrutacyjnych jest równa jest sumie liczb określających
wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,2.

•

max 72 punkty rekrutacyjne – za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
z następujących przedmiotów:

Klasa profil

Przedmiot 1

Przedmiot 2

Przedmiot 3

Przedmiot 4

język polski

matematyka

język obcy

fizyka

język polski

matematyka

język obcy

chemia

język polski

matematyka

język obcy

historia

język polski

matematyka

język obcy

fizyka

AB
matematyczno fizyczny
CD
chemiczny
E
dwujęzyczny
F
dwujęzyczny

Przy czym przelicznik ocen na punkty rekrutacyjne jest następujący:
celujący

- 18 punktów

bardzo dobry

- 17 punktów

dobry

- 14 punktów

dostateczny

- 8 punktów

dopuszczający

- 2 punkty

•

max 40 punktów rekrutacyjnych – za sprawdzian kompetencji językowych (dotyczy
kandydatów do klas dwujęzycznych),

•

7 punktów rekrutacyjnych za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

•

3 punkty rekrutacyjne za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

•

max 18 punktów rekrutacyjnych za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach.
Wykaz konkursów wraz z punktacją zgodnie z załącznikami do zarządzenia nr
16/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie
wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz załącznikiem nr 1 do
zarządzenia nr 23 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2018 r.

4/ Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby
punktów, brane łącznie pod uwagę:
- 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.
2. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.
Nr 13, poz.125 z późn. zm.). W przypadku kandydatów do klas dwujęzycznych (E, F) muszą
oni uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych. Warunek uzyskania
pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie dotyczy laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego, który będzie drugim językiem nauczania.
3. Składanie podań do szkoły

1/ Kandydaci do klas dwujęzycznych składają deklarację przystąpienia do sprawdzianu
kompetencji językowych podpisaną przez jednego z rodziców w terminie od 2 do 11 maja
2018 r.
2/ Kandydaci w terminie od 1 do 21 czerwca 2018 r. generują wniosek w systemie
elektronicznym, dokonują wyboru maksymalnie trzech szkół i wskazują oddziały, wpisują
oceny i wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz drukują wniosek, który podpisany przez
jednego rodzica i wychowawcę klasy z pieczęcią szkoły macierzystej, składają w szkole
pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
3/ Kandydaci w terminie od 22 do 26 czerwca 2018 r. mogą jeszcze uzupełnić elektroniczny
wniosek o wyniki egzaminu gimnazjalnego, o oceny i osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum. Dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopie
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
4. Kwalifikowanie do szkoły
1/ Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi
nie później niż 13 lipca 2018 r.
2/ Kandydaci zakwalifikowani do szkoły zobowiązani są najpóźniej do 25 lipca 2018 r.
złożyć oryginały wymaganych dokumentów oraz dwie fotografie.
3/ Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych oddziałów
nastąpi nie później niż 26 lipca 2018 r.
5. Postępowanie odwoławcze
1/ W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2/ Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał

w

postępowaniu rekrutacyjnym.
3/ Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4/ Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Rodzicowi przysługuje prawo do złożenia skargi do sądu
administracyjnego w odniesieniu do decyzji dyrektora szkoły rozpatrującego odwołanie.

6. Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców
1/ Szkolny Punkt Informacyjny dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV jest
czynny codziennie pod numerem telefonu 71 7986890 wew. 140.
Punkt udziela wszelkich informacji dotyczących procedury rekrutacji, wymagań formalnych
stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego, specyfiki kształcenia
w

poszczególnych

profilach

i funkcjonowaniem szkoły.

oraz

innych

informacji

związanych

z

organizacją

