SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
W XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte
w Krakowie
Zasady zostały opracowane w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 ze zmianami).
2. 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.
3. Zarządzenie nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów 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
oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018
w województwie małopolskim.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna
1.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Liceum dyrektor szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

2.

Postępowanie rekrutacyjne
informatycznego.

3.

Komisja rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów do Liceum w trybie i w oparciu
o niniejsze zasady, a w szczególności:

jest

przeprowadzane

z

wykorzystaniem

systemu

a) podaje do wiadomości kandydatów informacje o warunkach rekrutacji,
z uwzględnieniem kryteriów przyjęć przez dyrektora szkoły,
b) ustala listę kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego
na podstawie odrębnych przepisów,
c) akceptuje listę kandydatów posiadających preferencje laureatów konkursów
przedmiotowych,
d) ustala listę przyjętych do Liceum,
e) sporządza protokoły z postępowania kwalifikacyjnego.
4.

Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do każdej klasy po 28 uczniów.

5.

Decyzję komisji umieszcza się na tablicy informacyjnej Liceum.
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ZASADY PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI
§1
W roku szkolnym 2017/2018 szkoła prowadzi rekrutację do następujących klas
pierwszych

Nazwa klasy

Przedmioty rozszerzone

A biologicznochemiczna

biologia
chemia
j. angielski

B/C/D matematyka
plus

matematyka
informatyka/chemia/fizyka/
geografia*
j. angielski/j. hiszpański/
j. niemiecki**
j. polski
biologia
j. angielski

E humanistycznopsychologiczna

F klasa patronacka
italianistyki
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
G historycznoprawna

j. włoski
geografia
WOS
j. angielski
historia
WOS
j. angielski

H humanistycznomedialna

j. polski
WOS
j. angielski

Przedmioty
punktowane
j. polski
matematyka
biologia
chemia
j. polski
matematyka
chemia/fizyka/
geografia***

uwagi

j. polski
matematyka
biologia
j. obcy

Zajęcia
uzupełniające
warsztaty
psychologiczne,
elementy
psychologii
Zajęcia
uzupełniające
podstawy pilotażu
wycieczek
Zajęcia
uzupełniające
edukacja prawna

j. polski
matematyka
geografia
j. obcy
j. polski
matematyka
historia
WOS
j. polski
matematyka
WOS
j. obcy

Zajęcia
uzupełniające
podstawy
edytorstwa,
warsztaty
dziennikarskie

*Uczeń w klasie drugiej wybiera jeden z wymienionych przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym.
**Uczeń wybiera jeden z wskazanych języków do realizacji w zakresie rozszerzonym. W klasach A, B, C, D, E,
G oraz H uczeń wybiera drugi język obcy spośród: j. włoski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski.
W klasach B, C, D w przypadku realizacji j. hiszpańskiego lub niemieckiego w zakresie rozszerzonym drugim
językiem obcym jest j. angielski.
***Punktowane są dwa przedmioty z najwyższą oceną.
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§2
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W
POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA
DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2017/2018
Znajduje się w załączniku nr 1

§3
Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się na zasadach
określonych w Rozporządzeniu 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.
Lista punktowanych przedmiotów
Klasa I A - język polski, matematyka, chemia , biologia.
Klasa I B/C/D - język polski, matematyka, fizyka/chemia/geografia*.
Klasa I E - język polski, matematyka, język obcy, biologia.
Klasa I F - język polski, matematyka, język obcy, geografia.
Klasa I G - język polski, matematyka, historia, WOS.
Klasa I H - język polski, matematyka, język obcy, WOS.

§4
Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszymi zasadami normowane są obowiązującymi
przepisami prawa oświatowego.
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Załącznik nr. 1

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU
UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2017/2018
Lp.

Rodzaj czynności

1

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
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3

4
5

6
7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata/ kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole
poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie zostały wcześniej złożone)
Oraz uzupełnienie dokumentacji o
 kwestionariusz osobowy
 kartę zdrowia
 2 zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz adresem zamieszkania.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy
kandydatów nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole.
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Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Od 24 kwietnia do 12 czerwca
2017 r. do godziny 15.00
Od 24 kwietnia do
27 czerwca 2017 r.

Termin w postępowaniu
uzupełniającym
Od 10 do 18 lipca 2017 r.
do godz. 15.00
Od 10 lipca do
2 sierpnia 2017 r.

23.06 w godz. od 13.00 do 15.00
od 26.06 do 27.06 w godz.
od 9.00 do 15.00
30 czerwca 2017 r.
godz. 12.00
30.06.2017 r. w godz.
od 12.15 do 15.00

Nie dotyczy

od 3.07 do 4.07 w godz.
od 10.00 do 13.00
5.07.2017 r. w godz.
od 12.00 do 15.00
7 lipca 2017 r.
godz. 12.00
7 lipca 2017 r.

4 sierpnia 2017 r. godz.
12.00

do 21.08.2017 r.
do godz. 15.00

28 sierpnia 2017 r.
Godz. 12.00
28 sierpnia 2017 r.

