Zasady rekrutacji
do I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
im. Adama Mickiewicza w Kluczborku na rok szkolny 2020/2021
1. W roku szkolnym 2020/2021 planuje się utworzyć następujące oddziały:
•
•
•
•
•

matematyczny (1A)
prawny (1B)
medyczny (1C)
biologiczny (1D)
językowy (1E)

2. Do każdego oddziału planuje się przyjąć 30 kandydatów. W przypadku
odpowiedniej liczby kandydatów planuje się utworzyć dwa takie same oddziały.
3. Przy postępowaniu rekrutacyjnym punkty przydziela się na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r.
poz. 610), przy czym spośród obowiązkowych zajęć edukacyjnych punktowane są:
j. polski, matematyka i dwie najwyższe oceny spośród następujących: biologia,
chemia, fizyka, geografia, historia, j. obcy (najwyższa ocena), wychowanie
fizyczne.
4. Minimalna liczba punktów wymagana przy rekrutacji wynosi 90.
5. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200
punktów.
6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani zgodnie
z zapisami ustawy Prawo oświatowe.
7. Do szkoły przyjmowani będą kandydaci z najwyższą punktacją do wyczerpania
limitu miejsc w oddziale.
8. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów pod uwagę brane będą niżej
wymienione kryteria:
•

Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej

•

Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: 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.

9. Utworzenie grupy języka obcego lub przedmiotu rozszerzonego jest uzależnione
od liczby chętnych.

10. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób elektroniczny tzn.:
•

•

•

•

•
•

•
•

w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020 roku do godz. 15:00 kandydat
powinien wprowadzić odpowiednie dane do systemu informatycznego na stronie
internetowej https://opolskie.edu.com.pl, a następnie złożyć wniosek o przyjęcie
do szkoły otwierającej klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy
preferencji kandydata.
od 26 czerwca do 10 lipca 2020 roku do godz. 15:00 kandydat powinien
wprowadzić do systemu informatycznego oceny oraz inne osiągnięcia ze
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz uzupełnić złożone dokumenty o
kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 roku do godz. 15:00 kandydat uzupełnia
złożone dokumenty o kopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty i wprowadza dane z tego zaświadczenia do systemu informatycznego
(oraz uzupełnia w systemie informatycznym dane ze świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej, jężęli nie było to zrobione wcześniej)
w tym samym czasie tj. od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 roku do godz. 15:00
kandydat może zmienić wniosek i złożyć wymagane dokumenty do szkoły
otwierającej klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu nowej listy
preferencji kandydata
12 sierpnia 2020 roku podane do wiadomości będą listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół
ponadpodstawowych.
do 18 sierpnia 2020 roku do godz. 15:00 potwierdzenie woli uczęszczania do
naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile
wcześniej nie były złożone.
19 sierpnia 2020 roku podane do wiadomości będą listy uczniów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły.
od 20 sierpnia 2020 roku – składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

11. Odwołania dotyczące rekrutacji składa się do dyrektora szkoły.

