
Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie 

 na rok szkolny 2018/2019 

 

  

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.,poz.59) 

oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 

2018/2019 i Zarządzenia nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r.  

i Zarządzenia nr 4 OKO z dnia 26.02.2018 uchwala się: 

  

  

Wewnątrzszkolny Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Liceum 

Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Gogolinie  na rok szkolny 2018/2019 

 

I. Postępowanie kwalifikacyjne: 
  

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną w składzie: 

 przewodniczący komisji; 

 członkowie komisji (niemniej niż 3 osoby), w tym; 

• wychowawcy przyszłych klas pierwszych; 

• wychowawcy przyszłych klas pierwszych; 

• doradca zawodowy; 

• nauczyciel informatyki (jako administrator systemu); 

• inni nauczyciele 

2. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala listy i sporządza protokoły. 

  

3. O zakwalifikowaniu do klas decyduje liczba pkt. uzyskanych przez kandydata aż do 

wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (przyjmuje się do 26 uczniów w klasie). 

4. W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego 

naboru. 

  

5.  W roku szkolnym 2018/2019 w Liceum Ogólnokształcącym w Gogolinie  planuje się 

utworzenie klas pierwszych o następujących nachyleniach: 

I A – mundurowe – wojskowe [pobierz]; 

I B – dziennikarsko – prawne z elementami grafiki komputerowej [pobierz]; 

I C – dwujęzyczne z językiem angielskim [pobierz]; 



I D – medyczno- chemiczne z elementami preparatyki laboratoryjnej,  

        psychodietetyki i fizjoterapii [pobierz]; 

I E – MBI: matematyczno – biznesowo – informatyczne z robotyką,    

programowaniem i językiem biznesu po angielsku [pobierz] 

 

  

II. Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego  

     z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej  

     w Gogolinie 
 

1. Oceny z przedmiotów branych pod uwagę przez Komisję Rekrutacyjną  

w zależności od nachylenia klasy: 

TABELA 1 

oddział przedmioty 
A - klasa mundurowa - wojskowa język polski, matematyka, geografia, język 

angielski 

B - klasa o nachyleniu dziennikarsko-

prawnym  z elementami grafiki 
komputerowej 

język polski, matematyka, historia, WOS 

C - klasa dwujęzyczna z językiem 

angielskim; kandydaci do tej klasy muszą 
przystąpić do sprawdzianu predyspozycji 
językowych [karta zgłoszenia na stronie 
szkoły]  

język polski, matematyka, język angielski, 
WOS; ponadto wynik sprawdzianu 
predyspozycji językowych 

D - klasa o nachyleniu medyczno- 

chemicznym z elementami preparatyki 
laboratoryjnej, psychodietetyki i fizjoterapii 

język polski, matematyka, chemia, biologia 

E - klasa MBI - o nachyleniu matematyczno 

– biznesowo-informatycznym z robotyką, 
programowaniem i językiem biznesu po 
angielsku 

język polski, matematyka, fizyka, 
informatyka  
 

UWAGA: 

 1. W przypadku kandydatów do klas pierwszych wojskowych wymagane jest 

przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zwiększonego wysiłku 

fizycznego. 

2. W przypadku rekrutacji do klasy pierwszej wojskowej pod uwagę będzie brana 

także ocena z zachowania.  

 



2. 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 1 do 
zarządzenia nr 4 z dnia 26.02.2018 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 i laureaci 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego. 

Osoby zwolnione ze sprawdzianu predyspozycji językowych prosimy o przesłanie 

karty zgłoszenia do sekretariatu szkoły z adnotacją – zwolniony(laureat lub 

finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego lub laureat 

Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego). 
  

3. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych do danego oddziału wymienionych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum przeliczane są następująco: 

a) celujący  – 18 pkt. 

b) bardzo dobry  -  17 pkt. 

c) dobry  –  14 pkt. 

d) dostateczny    - 8 pkt. 

e) dopuszczający –  2 pkt 

4. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  – 7 pkt. 

5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu   – 3 pkt. 

6. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 18 

pkt.: 

 

a) zawody wiedzy będące konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim  

organizowane przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień 
 



Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10pkt. 

Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7pkt. 

Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5pkt. 

 

b) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowane  przez 

kuratora oświaty 

 

Tytuł finalisty w dwóch lub więcej konkursach przedmiotowych 10 

pkt. 

Tytuł laureata w dwóch lub więcej konkursach tematycznych lub 

interdyscyplinarnych 

7pkt. 

Tytuł finalisty w dwóch lub więcej konkursach tematycznych lub 

interdyscyplinarnych 

5pkt 

Tytuł finalisty konkursu  przedmiotowego  7pkt. 

Tytuł laureata konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego 5pkt. 

Tytuł finalisty konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego 3pkt. 

 

c)  zawody wiedzy inne niż wymienione w pkt a i b, artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły: ( załącznik nr 3 i 4 do Zarządzenia nr 4 z dnia 26.02.2018r. 

OKO ) na szczeblu : 

 międzynarodowym – 1,2,3 miejsce– przyznaje się 4 punkty; 

 krajowym – 1,2,3 miejsce – przyznaje się 3 punkty; 

 wojewódzkim – 1,2 miejsce – przyznaje się 2 punkty; 

 powiatowym – 1 miejsce – 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 4 do Zarządzenia nr 4 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 z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  na tym samym szczeblu  oraz z 

tego samego zakresu , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej, 

przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych 

zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

 

Uwaga ! W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia 

wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. 



 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym brane będą  pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 wielodzietność rodziny kandydata ; 

 niepełnosprawność kandydata; 

 niepełnosprawność jednego z rodziców / opiekunów kandydata; 

 kandydat wychowywany jest przez samotnego rodzica; 

 kandydat wychowuje się w rodzinie zastępczej. 

 

8. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do klasy o wybranym wcześniej 

nachyleniu, Komisja rekrutacyjna może zaproponować naukę w innym oddziale. 

9. Rekrutacja na   rok szkolny 2018/2019 może  być prowadzona w  formie naboru  

elektronicznego. 

   

   

  

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. Od decyzji dyrektora szkoły można odwołać 

się do sądu administracyjnego. 

  

 


