Zasady rekrutacji
do I Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie
podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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);

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

1. W I Liceum Ogólnokształcącym prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2017/2018
w następujących oddziałach:
Lp.

Oddział

Rozszerzenia

Liczba oddz.

Limit miejsc

1

klasa sportowa
(piłka nożna, piłka siatkowa)

biologia, geografia
język angielski,

0,5

20

2

politechniczny

matematyka, fizyka

0,5

10

2. Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego prowadzona będzie systemem elektronicznym.
Zalogowania należy dokonać poprzez Internet - https://slaskie.edu.com.pl lub zgłaszając się do
naszej szkoły.
3. Kandydaci do klasy sportowej:
a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do
uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
b) muszą zaliczyć próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję rekrutacyjną,
o której mowa w ust. 3 pkt c), tzn. uzyskali minimum 20 punktów,
c) za próbę sprawności fizycznej kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów,
Piłka nożna:
1) test sprawności ogólnej (bieg po kopercie)
– do uzyskania maksymalnie 30 punktów,
2) test umiejętności technicznych w zakresie piłki nożnej (slalom z piłką połączony ze
strzałem do bramki) – do uzyskania maksymalnie 30 punktów,
Piłka siatkowa:
1) test sprawności ogólnej (wyskok dosiężny, bieg po kopercie)
– do uzyskania maksymalnie 30 punktów,
2) test umiejętności technicznych w zakresie piłki siatkowej (odbicie piłki siatkowej
sposobem górnym i dolnym) – do uzyskania maksymalnie 30 punktów,
d) próba sprawności fizycznej odbędzie się 5 czerwca 2017 r. o godz. 14.00,
wyniki zostaną ogłoszone 9 czerwca 2017 r.
d) w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy sportowej przy przyjmowaniu kandydatów
uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i treść
orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 3 pkt a).
e) muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców na udział w próbie sprawności fizycznej
oraz na uczęszczanie do klasy sportowej – wzór do pobrania w sekretariacie szkoły
lub ze strony internetowej szkoły: www.zstio-skoczow.pl.
4. Kandydaci są przyjmowani do danego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do
wyczerpania planowanego limitu miejsc.
5. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum bierze się
pod uwagę następujące zajęcia edukacyjne:

Lp.

Zajęcia edukacyjne
obowiązkowo punktowane

Oddział

Wybrane zajęcia edukacyjne
1

2

1

klasa sportowa

język polski

matematyka

geografia

wych. fiz.

2

politechniczny

język polski

matematyka

fizyka

informatyka

6. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:
Zagadnienie
Punktacja szczegółowa
Punktacja maksymalna
dopuszczający – 2 pkt
dostateczny
– 8 pkt
zajęcia edukacyjne
dobry
– 14 pkt
72 pkt
obowiązkowe i wybrane
bardzo dobry
– 17 pkt
celujący
– 18 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

18 pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3 pkt

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki:
- uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone
są przez przelicznik 0,2
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

100 pkt

200 punktów

7.Szczegółowe terminy rekrutacji:
Lp.

Termin

Czynność

Od 19 maja do
19 czerwca 2017 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
(wniosek wypełniony przez Internet).

2

Od 19 maja do
2 czerwca 2017 r.
(klasa sportowa)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
- klasa sportowa wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek wypełniony przez Internet).

3

Od 23 czerwca do
27 czerwca 2017 r.

Dostarczanie do szkoły I wyboru oryginału lub poświadczonej kopii
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału lub poświadczonej kopii
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4

7 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5

Od 7 lipca 2017 r. do
13 lipca 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie
zostały złożone wcześniej.

6

14 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

1

7

Do 16 sierpnia 2017 r. Rekrutacja uzupełniająca.

