Szczegółowe warunki rekrutacji
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich
w roku szkolnym 2016/2017
opracowany na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm) oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. i Zarządzenia nr 6 i 7
Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r.
1.
2.

3.

4.

5.
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Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.
Komisja w terminach określonych Zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty
przeprowadza rekrutację i ustala listę uczniów przyjętych do klas pierwszych Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Op. w roku szkolnym
2016/2017 i sporządza z jej przebiegu protokół.
W roku szkolny 2016/2017 przeprowadzony zostanie nabór do czterech klas liceum.
Limit miejsc w poszczególnych klasach wynosi 30 uczniów. O zakwalifikowaniu do
wybranego oddziału decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata, w wyniku
postępowania kwalifikacyjnego.
Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego
przedmiotu przyjmowani są niezależnie od kryteriów do wskazanej przez siebie
oddziału.
Do szkoły przyjmowani będą kandydaci z najwyższą punktacją do wyczerpania limitu
miejsc.
O przyjęciu do oddziału dwujęzycznego decyduje również wynik z testu z języka
angielskiego lub niemieckiego.
W roku szkolnym 2016/2017 rekrutacja do szkoły prowadzona będzie w systemie
elektronicznego naboru.
W roku szkolnym 2016/2017
zostaną utworzone następujące oddziały
o ukierunkowaniu:
I a – politechniczna
(28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu
(proponowane) - matematyka, fizyka, informatyka. Języki obce – uczeń wybiera wiodący
w rozszerzeniu i drugi język spośród - j. angielski j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański
I b – biologiczno – chemiczna (28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu
(proponowane) chemia, biologia, matematyka. Języki obce – uczeń wybiera wiodący
w rozszerzeniu i drugi język spośród - j. angielski j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański.
I c – humanistyczna (28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu
(proponowane) – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie - uczeń wybiera
wiodący w rozszerzeniu i drugi język spośród - j. angielski j. niemiecki, j. francuski,
j. hiszpański.
I d – lingwistyczna, dwujęzyczna (28 miejsc 14/14 ) grupa z wykładowym angielskim
i grupa z wykładowym niemieckim - przedmioty w rozszerzeniu obowiązkowo –
chemia, matematyka i trzeci przedmiot do wyboru. Język obcy drugi spośród j. angielski j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański
I e – z rozszerzonym nauczaniem języka hiszpańskiego (28 miejsc) - kierunkowe
przedmioty w rozszerzeniu (proponowane) - geografia, historia, wiedza
o społeczeństwie drugi język spośród - j. angielski j. niemiecki, j. francuski.

Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata
1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci
konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej
szkoły ponadgimnazjalnej (lista olimpiad i konkursów – załącznik nr 2 i 3 do zarządzenia
nr 7/2016 Opolskiego Kuratora Oświaty) na podstawie imiennego zaświadczenia.
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani
w pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego po spełnieniu wszystkich warunków
i uzyskania pozytywnego wyniku testu z języka angielskiego. Zwolnieni z testu są laureaci
i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjów ( zał. nr 3 do Zarządzenia OKO)
i laureaci Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego ( załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 7/2016 OKO).
W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą:
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a) języka polskiego
b) historii i wiedzy o społeczeństwie
c) matematyki
d) przedmiotów przyrodniczych
- mnoży się przez 0,2
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08
f) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12
4. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych do danego oddziału wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
przeliczone są w stopniu:
1. celujący – 20 pkt
2. bardzo dobry -16 pkt
3. dobry – 12 pkt
4. dostateczny- 8 pkt
5. dopuszczający – 2 pkt
W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu politechnicznym brane będą pod
uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a) informatyka
b) fizyka
W przypadku kandydatów do klasy biologiczno – chemicznej brane pod uwagę będą oceny
z następujących przedmiotów:
a) biologia
b) chemia
W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu humanistycznym brane będą pod
uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a) historia
b) wiedza o społeczeństwie
W przypadku kandydatów do klasy dwujęzycznej brane będą pod uwagę oceny
z następujących przedmiotów:
a) biologia
b) chemia

Ponadto kandydaci do tej klasy uzyskują pkt. dodatkowe z testu z języka angielskiego lub
niemieckiego – max 10 pkt. Kandydat musi uzyskać minimum 3 pkt aby zostać
zakwalifikowanym do oddziału dwujęzycznego.
W przypadku kandydatów do klasy z rozszerzonym nauczaniem języka hiszpańskiego brane
będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
a) historia
b) geografia
Zwolnienie z testu określone jest w pkt. 2 wewnątrzszkolnego regulaminu.
5. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.
6. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt
7. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 13 pkt.:
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: ( załącznik nr
2 i 4 do Zarządzenie nr 7 OKO).
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów;
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty: ( załącznik nr 2 i 4 do Zarządzenie nr 7 OKO)
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły: ( załącznik nr 5 i 6 do Zarządzenie nr 7 OKO ) na szczeblu :
a) międzynarodowym – 1,2,3,4 miejsce– przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – 1,2,3 miejsce – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – 1,2 miejsce – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - 1miejsce – przyznaje się 1 punkt,
W przypadku, gdy zawody sportowe nie są wymienione w wykazie zawodów sportowych
organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie
związki sportowe, określonych w załączniku nr 6 do Zarządzenia nr 7 OKO, a absolwent
szkoły gimnazjalnej legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie
osiągnięć sportowych i powyższe osiągnięcia zostały wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły, szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w postępowaniu rekrutacyjnym.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
gimnazjalnej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 13 pkt.
Uwaga ! Brane będą pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie
ukończenia gimnazjum.

Terminarz rekrutacji:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 1d (dwujęzycznej)
od 1. 04. 2016 do 29.04.16
2. Przeprowadzenie testu z języka angielskiego lub niemieckiego
19.05.16 r., godz. 12:00
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
testu z języka angielskiego i niemieckiego
3.06.16 r. , godz. 12:00
4. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
od 30.05.16 r. do 23.06.16 r.
5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie)
od 24.06.16 r. do 28.06.16 r. .
6. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły
od 29.06.16 r. do 1.07.16 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
18.07.16 r., godz. 12:00

8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 19.07.16 r. do 25.07.16 r.
9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
26.07.16 godz. 12:00
10. Postępowanie uzupełniające
od 27.07.16 r. do 26.08.16 r.
Tryb odwoławczy
1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
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. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do
sadu administracyjnego.

