Opracowano na podstawie:


Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn.zm.),



Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).



Rozporządzenia 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. poz. 586),



Zarządzenia nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I
publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej
branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie
zachodniopomorskim.

Liceum Ogólnokształcące w Karlinie
I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.

Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy
posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

2.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy I Liceum Ogólnokształcącego
(LO) w Karlinie przyjmuje się uczniów z największą liczbą punków zgodnie z zasadami

rekrutacji (rozdział II).
3.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla
gimnazjalistów: Matematycznej, Informatycznej i Języka angielskiego oraz laureaci
konkursów

przedmiotowych

o

zasięgu

wojewódzkim

organizowanych

przez

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty , przyjmowani są do szkoły niezależnie od ilości
zdobytych punktów.
4.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie 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.

5.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Jeśli liczba przyjętych uczniów jest zbyt mała komisja rekrutacyjna za zgodą dyrektora
szkoły może zdecydować o nie tworzeniu klasy a przyjętych do niej uczniów przenieść za
ich zgodą do klasy z większą liczbą kandydatów.
7. Za wszystkie sprawy związane z przeprowadzeniem rekrutacji do szkoły odpowiada
komisja rekrutacyjna oraz dyrektor szkoły.
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II ZASADY REKRUTACJI
Absolwenci gimnazjów, ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego muszą
dostarczyć wniosek o przyjęcie do szkoły, świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie
o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
kartę zdrowia oraz 2 zdjęcia.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące klasy:
Klasa

Klasa ogólna

Przedmioty
rozszerzone
j. polski
matematyka
oraz 1 lub 2 przedmioty
wybrane po pierwszej klasie

Przedmiot
uzupełniający

Języki

W zależności od
wybranego przedmiotu
rozszerzonego

J. angielski
J. niemiecki

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 200 punktów:


100 pkt. za egzamin gimnazjalny:
0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
˗ języka polskiego,
˗ historii i wiedzy o społeczeństwie,
˗ matematyki,
˗ przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
˗ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,



72 pkt. za wybrane zajęcia edukacyjne:
Punktowane są cztery przedmioty:
- język polski, język obcy, matematyka,(geografia, historia lub biologia – z wyższą oceną)

W przypadku dwóch języków obcych na świadectwie do średniej ocen będzie wliczana jedna, wyższa ocena.

Za zajęcia edukacyjne punkty przydzielone są według następujących zasad:
ocena
celująca
18 punktów



ocena
bardzo dobra
17 punktów

ocena
dobra
14 punktów

ocena
dostateczna
8 punktów

ocena
dopuszczająca
2 punktów

28 pkt. za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub
udokumentowane zaświadczeniami w tym:

• 7 pkt. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
• 3 pkt. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, (np. wolontariat, udział w projektach, harcerstwo, PCK, samorząd uczniowski
i inne).
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•

max 18 pkt. za inne osiągnięcia w tym:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
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;
2)uzyskanie
w
zawodach
wiedzy
będących
konkursem
o
zasięgu
międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty:
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;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.
32a ust. 4 ustawy o Systemie Oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
szczeblu:
a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
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III WAŻNE TERMINY
 Od 09 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. - składanie wniosków przez kandydatów do szkół.
 Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 1500 - składanie dokumentów:
świadectwo ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego, 2 zdjęcia, karta zdrowia.
Dokumenty dodatkowe: zaświadczenia z olimpiad i konkursów, opinia z Poradni PsychologicznoPedagogicznej, inne dokumenty.

 0d 27 czerwca 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły.

 06 lipca 2018 r. o godz. 1200 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej.

 Od 06 lipca 2018 r. do 10 lipca 2018 r. do godz. 1500 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego.

 11 lipca 2018 r. godz. 1200 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły - możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 Od 12 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. – dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkole.
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Branżowa Szkoła I stopnia w Karlinie
klasa wielozawodowa
I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia (BSI) przyjmuje się kandydatów, którzy
posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla
gimnazjalistów: Matematycznej, Informatycznej i Języka angielskiego oraz laureaci
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, przyjmowani są do szkoły niezależnie
od ilości zdobytych punktów.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie 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.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Za wszystkie sprawy związane z przeprowadzeniem rekrutacji do szkoły odpowiada komisja
rekrutacyjna oraz dyrektor szkoły.

II ZASADY REKRUTACJI
W roku szkolnym 2018/2019 będzie utworzona klasa wielozawodowa w zawodach:
np. kucharz, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek
skrawających, mechanik – monter maszyn i urządzeń, , mechanik-operator maszyn do produkcji
drzewnej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz…
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Absolwenci gimnazjów, ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia – klasa
wielozawodowa muszą dostarczyć:

 wniosek o przyjęcie do szkoły, świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie
o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, kartę zdrowia oraz 2 zdjęcia,

 zaświadczenie lekarskie (z medycyny pracy z Koszalina – szkoła wystawia skierowanie)
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (uczeń podpisuje umowę z pracodawcą).
Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia przyjmowani są na podstawie umowy
o pracę w celu przygotowania zawodowego, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego.

III WAŻNE TERMINY
 Od 09 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. - składanie wniosków przez kandydatów do szkół.
 Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 1500 - składanie dokumentów:
świadectwo ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego, 2 zdjęcia, karta zdrowia,
zaświadczenie lekarskie.
Dokumenty dodatkowe: zaświadczenia z olimpiad i konkursów, opinia z Poradni PsychologicznoPedagogicznej, inne dokumenty.

 0d 27 czerwca 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły.

 06 lipca 2018 r. o godz. 1200 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej.

 Od 06 lipca 2018 r. do 10 lipca 2018 r. do godz. 1500 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego.

 11 lipca 2018 r. godz. 1200 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły - możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 Od 12 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. – dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkole.
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Technikum w Karlinie
technik mechatronik
I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.

Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo
ukończenia gimnazjum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy I Technikum (TM) w Karlinie
przyjmuje się uczniów z największą liczbą punków zgodnie z zasadami rekrutacji

(rozdział II).
3.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla
gimnazjalistów: Matematycznej, Informatycznej i Języka angielskiego oraz laureaci
konkursów

przedmiotowych

o

zasięgu

wojewódzkim

organizowanych

przez

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty , przyjmowani są do szkoły niezależnie od ilości
zdobytych punktów.
4.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie 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.

5.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Jeśli liczba przyjętych uczniów jest zbyt mała komisja rekrutacyjna za zgodą dyrektora
szkoły może zdecydować o nie tworzeniu klasy a przyjętych do niej uczniów przenieść za
ich zgodą do klasy z większą liczbą kandydatów.
7.

Za wszystkie sprawy związane z przeprowadzeniem rekrutacji do szkoły odpowiada
komisja rekrutacyjna oraz dyrektor szkoły.
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II ZASADY REKRUTACJI
 Absolwenci gimnazjów, ubiegający się o przyjęcie do Technikum muszą dostarczyć wniosek
o przyjęcie do szkoły, świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum , kartę zdrowia,
2 zdjęcia oraz zaświadczenie lekarskie (z medycyny pracy z Koszalina – szkoła wystawia
skierowanie) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące klasy:
Klasa

Technik
mechatronik

Przedmioty
rozszerzone
matematyka
fizyka

Przedmiot
uzupełniający

Języki

historia
i społeczeństwo

J. angielski
J. niemiecki

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 200 punktów:


100 pkt. za egzamin gimnazjalny:
0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
˗ języka polskiego,
˗ historii i wiedzy o społeczeństwie,
˗ matematyki,
˗ przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
˗ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,



72 pkt. za wybrane zajęcia edukacyjne:
Punktowane są cztery przedmioty:
- język polski, język obcy, matematyka,(fizyka,informatyka,zajęcia techniczne-z wyższą oceną)

W przypadku dwóch języków obcych na świadectwie do średniej ocen będzie wliczana jedna, wyższa ocena.

Za zajęcia edukacyjne punkty przydzielone są według następujących zasad:
ocena
celująca
18 punktów



ocena
bardzo dobra
17 punktów

ocena
dobra
14 punktów

ocena
dostateczna
8 punktów

ocena
dopuszczająca
2 punktów

28 pkt. za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub
udokumentowane zaświadczeniami w tym:

• 7 pkt. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
• 3 pkt. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, (np. wolontariat, udział w projektach, harcerstwo, PCK, samorząd uczniowski
i inne).
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•

max 18 pkt. za inne osiągnięcia w tym:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
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;
2)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty:
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;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.
32a ust. 4 ustawy o Systemie Oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
szczeblu:
a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
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III WAŻNE TERMINY
 Od 09 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. - składanie wniosków przez kandydatów do szkół.
 Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 1500 - składanie dokumentów:
świadectwo ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego, 2 zdjęcia, karta zdrowia,
zaświadczenie lekarskie.
Dokumenty dodatkowe: zaświadczenia z olimpiad i konkursów, opinia z Poradni PsychologicznoPedagogicznej, inne dokumenty.

 0d 27 czerwca 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły.

 06 lipca 2018 r. o godz. 1200 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej.

 Od 06 lipca 2018 r. do 10 lipca 2018 r. do godz. 1500 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego.

 11 lipca 2018 r. godz. 1200 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły - możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 Od 12 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. – dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkole.
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Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Karlinie
I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci
zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjów oraz ośmioletniej szkoły podstawowej.
2. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub
ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
3. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych będzie trwać 3 lata (6 semestrów),
którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu
maturalnego.
4. Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej można przyjąć do klasy drugiej.
5. Kształcenie w Liceum prowadzone jest w formie zaocznej (piątek, sobota).
6. Nauka jest bezpłatna.
7. Za wszystkie sprawy związane z przeprowadzeniem rekrutacji do szkoły odpowiada komisja
rekrutacyjna oraz dyrektor szkoły.

II ZASADY REKRUTACJI
▪

kandydaci do szkoły przyjmowani są na podstawie wniosków i świadectw ukończenia
zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej;

▪

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

III WAŻNE TERMINY







od 28 maja 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. – składanie wymaganych dokumentów: wniosek,
świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum lub ośmioletniej szkoły
podstawowej, 3 zdjęcia;
od 26 czerwca 2018 r. – do 13 lipca 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły.
16 lipca 2018 r. o godz. 1400 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
do 18 lipca 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej.
20 lipca 2018 r. o godz. 1400 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
Od 20 lipca 2018 r. do 27 sierpnia 2018 r. – dodatkowe postępowanie uzupełniające
w szkole.
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