Załącznik 1
do Zarządzenia Dyrektora
Nr 5 z dnia 28 lutego 2022 r.

Regulamin i Harmonogram Rekrutacji Kandydatów do
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Dąbrowskiego
w Rawiczu
na rok szkolny 2022/2023

I.

PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu na rok szkolny
2022/2023 przeprowadzana jest zgodnie ze Statutem szkoły, na podstawie:
1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082)
2. § 11baa ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.),
3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 1737),
4. zarządzenia nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas
pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych,
publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 r. zarządzam, co następuje:

II.

ZASADY REKRUTACJI

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
2. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.
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3. Szkoła

prowadzi

nabór

z

wykorzystaniem

systemów

informatycznych.

Uczeń

zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole,
w formularzu internetowym wskazuje kolejno interesujące go oddziały.

III.

PROFILE KSZTAŁCENIA PLANOWANE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

1. PROFIL MATEMATYCZNO – FIZYCZNY
a). Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
▪
▪
▪

Matematyka
Fizyka
J. angielski lub j. niemiecki

b). Drugi język obcy do wyboru (PP):
▪
▪
▪
▪

J. angielski lub
J. niemiecki lub
J. francuski lub
J. hiszpański

2. PROFIL MATEMATYCZNY
a). Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
▪
▪
▪

Matematyka
Biologia
J. angielski lub j. niemiecki

b). Drugi język obcy do wyboru (PP):
▪
▪
▪
▪

J. angielski lub
J. niemiecki lub
J. francuski lub
J. hiszpański

3. PROFIL BIOLOGICZNO – CHEMICZNY
a). Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
▪
▪
▪

Biologia
Chemia
J. angielski lub j. niemiecki

b). Drugi język obcy do wyboru (PP):
▪
▪
▪
▪

J. angielski lub
J. niemiecki lub
J. francuski lub
J. hiszpański
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4. PROFIL HUMANISTYCZNY
a). Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
▪
▪
▪

J. polski
Historia
J. angielski lub j. niemiecki

b). Drugi język obcy do wyboru (PP):
▪
▪
▪
▪

J. angielski lub
J. niemiecki lub
J. francuski lub
J. hiszpański

5. PROFIL DZIENNIKARSKO – PRAWNY (PATRONAT UAM W POZNANIU)
a). Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
▪
▪
▪

Historia
WOS
J. angielski lub j. niemiecki

b). Drugi język obcy do wyboru (PP):
▪ J. angielski lub
▪ J. niemiecki lub
▪ J. francuski lub
▪ J. hiszpański
6. PROFIL JĘZYKOWY
a). Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
▪
▪
▪

J. angielski
J. niemiecki
Geografia

7. PROFIL DWUJĘZYCZNY
a). Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
▪
▪
▪

J. angielski
Historia
WOS

b). Drugi język obcy do wyboru (PP):
▪ J. niemiecki lub
▪ J. francuski lub
▪ J. hiszpański
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8. KLASA KADECKA (ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO)
a). Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
▪ Geografia
▪ WOS
▪ J. angielski lub j. niemiecki
b). Dodatkowe zajęcia:
▪ Zgodnie z programem Oddziału Przygotowania Wojskowe
c). Drugi język obcy do wyboru (PP):
▪
▪
▪
▪
IV.

J. angielski lub
J. niemiecki lub
J. francuski lub
J. hiszpański

KRYTERIA REKRUTACJI

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu zewnętrznego;
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego i matematyki
oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję
rekrutacyjną:
matematyczno – fizyczny: j. obcy, fizyka
matematyczny – j. obcy, biologia
biologiczno – chemiczny: j. obcy, biologia lub chemia (ocenę wskazuje
kandydat),
▪ humanistyczny z elementami dziennikarsko – prawnymi: j. obcy, historia,
▪ dwujęzyczny – j. angielski, historia
▪ językowy: j. angielski, j. niemiecki
▪ klasa mundurowa: j. obcy, geografia.
Punktacja za poszczególne oceny:
− celującym - przyznaje się po 18 punktów;
− bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
− dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
− dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
− dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
c). świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów;
▪
▪
▪

d). szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
▪

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub
finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – przyznaje się
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1 punkt do 10 punktów, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;
▪

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty;

e). klasa dwujęzyczna – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych;
f). klasa mundurowa – wyniki przeprowadzonej próby sprawności fizycznej.
2. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły
ponadpodstawowej przyjmowani są:
▪

laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

▪

laureaci
konkursu
ponadwojewódzkim.

przedmiotowego

o

zasięgu

wojewódzkim

lub

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów
potwierdzających zdobycie tytułu laureata lub finalisty.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

V.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
2. Dwie fotografie.
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
4. Zaświadczenie o wynikach egzaminów ósmoklasisty.
5. Świadectwo zdrowia, karta zdrowia.

VI.

TERMINARZ REKRUTACJI

 do 13 maja 2022 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu
przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności.
 od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku, w tym zmiana
wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału przygotowania
wojskowego w szkole ponadpodstawowej.
 od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku, w tym zmiana
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego
przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów
dwujęzycznych i oddziałów przygotowania wojskowego.
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 od 1 czerwca 2022 r. do 14 czerwca 2022 r. II termin do 7 lipca 2022 r. –
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. Przeprowadzenie prób
sprawności fizycznej.
 I termin do 20 czerwca 2022 r. II termin do 8 lipca 2022 r. – Sporządzenie przez komisję
rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach
sprawdzianu kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej.
 od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których
kandyduje.
 do 12 lipca 2022 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 do 19 lipca 2022 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności
zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 20 lipca 2022 r. godz.10.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 - Potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły.
 2 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

VII.

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 od 3 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku, w tym
zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej.
 od 3 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku, w tym
zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem
szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów przygotowania wojskowego.
 od 8 sierpnia 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r. – Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji
językowych. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
 do 12 sierpnia 2022 r.– Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych
przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu kompetencji językowych i prób
sprawności fizycznej.
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 do 05 sierpnia 2022 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 do 12 sierpnia 2022 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności
zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
 16 sierpnia 2022 r. godz.10.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 od 16 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 – Potwierdzenie woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
 26 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Informacji o zasadach i przebiegu rekrutacji udziela codziennie sekretariat szkoły
w godzinach od 09.00 do 14.30, tel. 065 546 – 44 – 82.
Pytania można kierować również pod adresem: lo1@powiatrawicki.pl
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