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REGULAMIN  REKRUTACJI  

W  ZESPOLE SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

W  SZYDŁOWCU 

na rok szkolny 2016 /2017 

 

Na podstawie : 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniając  w postępowaniu rekrutacyjnym, 

składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

2. Zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016 /2017 

3. Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu ustala się 

następujące warunki i kryteria rekrutacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu na rok 

szkolny 2016/2017. 

§ 1 

Rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przeprowadza się: 

1. Od 6 maja 2016 r.(piątek) od godz. 9. 00 do 21 czerwca 2016 r (wtorek) do godz.16. 00   

kandydaci składają pobrane w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły 

www.liceum.webd.pl  Podanie / Kwestionariusz. 

2. Od 24 czerwca 2016 r (piątek) od godz. 11.00 do 28 czerwca 2016 r. (wtorek) do godz.16.00 

kandydaci składają świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub poświadczone  

przez dyrektora kopie tych dokumentów (na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację  

Stwierdzam zgodność z oryginałem, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm  

oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby). 

3. Od 29 czerwca  od godz. 9.00 do 1 lipca 2016 r. do godz.15.00 (środa- piątek)- szkolna komisja 

rekrutacyjno – kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne.  

4. Do 4 lipca 2016 r.(poniedziałek) do godz.16.00 – szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna 

ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy 

kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę 

umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów  

oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły.  

http://www.liceum.webd.pl/
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5. Od 5 lipca 2016 r. (wtorek) od godz. 9.00 do 12 lipca 2016 r.(wtorek) do godz. 16.00 kandydaci 

umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia 

potwierdzają wolę podjęcia nauki w naszej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

6. 13 lipca 2016 r. (środa) godz.godz.16.00 – szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza 

listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w naszej szkole, 

uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych 

punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły, a także podaje informacje o wolnych miejscach 

w szkole. 

7. Do 31 sierpnia (środa) – w przypadku wolnych miejsc szkolna komisja rekrutacyjno – 

kwalifikacyjna przeprowadza dodatkową rekrutację. 

8. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje 

protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

§ 2 

Przydzielanie punktów: 

1. W rekrutacji do Zespołu  Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu ustala się następujący sposób 

przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum  

a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów 

200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – 

kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

oraz  inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym: 

1) 100 pkt.– liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku 

nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań  

z zakresu: 

-języka polskiego 

-historii i wiedzy o społeczeństwie 

-matematyki 

-przedmiotów przyrodniczych:  geografii, biologii, chemii, fizyki 

-języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

-należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń 

uzyskał z matematyki wynik 70% x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji) 

2) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 

gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie 

szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum: 
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a) sposób przeliczania na punkty stopni z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych: 

20 pkt. – stopień: celujący 

16 pkt. – stopień: bardzo dobry 

12 pkt. – stopień: dobry 

8 pkt. – stopień: dostateczny 

2 pkt. – stopień: dopuszczający 

b) ustala się następujące zajęcia edukacyjne, z których oceny będą przeliczane na punkty  

w postępowaniu rekrutacyjnym:  

3) sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum: 

a) konkurs o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień: 

10 pkt. – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego, 

7 pkt. – tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 

5 pkt. -  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego; 

KLASA 

PRZEDMIOTY  

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM PRZEDMIOTY 

PUNKTOWANE 
DWA 

OBOWIĄZKOWE 

TRZECI  

DO WYBORU SPOŚRÓD: 

HUMANISTYCZNA 
język polski, 

historia 

język polski / język 

angielski / j. niemiecki  

/ matematyka / fizyka  

/ chemia / 

biologia / historia  

/ WOS / geografia / 

informatyka 

 

język polski, 

matematyka, język obcy, 

historia  

lub WOS 

PRZYRODNICZO-

MEDYCZNA 
biologia, chemia 

język polski, 

matematyka, język obcy,  

biologia lub chemia 

LINGWISTYCZNA 
języki angielski,  

język niemiecki 

język polski, 

matematyka, język 

angielski, język 

niemiecki 

MATEMATYCZNO-

INFORMATYCZNA 

matematyka, 

informatyka 

język polski, 

matematyka, język obcy,  

informatyka  
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b)  konkurs o zasięgu wojewódzkim  organizowanym przez kuratora oświaty: 

10 pkt. – dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego, 

7 pkt. – dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 

5 pkt. – tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 

3 pkt. – tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego; 

c) uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach artystycznych lub sportowych organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: 

4 pkt. – zasięg  międzynarodowy 

3 pkt. – zasięg krajowy 

2 pkt. – zasięg wojewódzki 

1 pkt. – zasięg powiatowy 

d) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych  

i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt. 

5) inne możliwe do zdobycia punkty: 

2 pkt. – liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie 

wolontariatu lub środowiska szkolnego,  

5 pkt. – liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

 

§ 3 

1. Szkoła przyjmuje również uczniów z właściwymi zaświadczeniami z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej lub innej specjalistycznej. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Szydłowiec, dnia 3 marca 2016 r. 

 


