REGULAMIN REKRUTACJI
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W POLANOWIE
do klasy 1 LO
dla absolwentów szkoły podstawowej
na rok szkolny 2021/2022

OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POLANOWIE
na rok szkolny 2021/2022
W roku szkolnym 2021/22 przewiduje się utworzenie klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego:

Lp.

Proponowany
profil klasy

1.

językowo medialny

• język polski
• język angielski

mundurowy

• język polski
• język angielski

2.

Przedmioty
rozszerzone

Przedmiot
uzupełniający

Języki obce

Przedmioty
punktowane:

• edukacja medialna
• zastosowanie technologii
informatycznych

•
•

angielski
niemiecki

•
•
•
•

j. polski
matematyka
j. angielski
informatyka

• przysposobienie
wojskowe
• zastosowanie technologii
informatycznych

•
•

angielski
niemiecki

•
•
•
•

j. polski
matematyka
geografia
informatyka

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
I. Postanowienia wstępne.
1. Za całość rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznych odpowiada Dyrektor szkoły.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję RekrutacyjnoKwalifikacyjną.
3. Rejestracja zgłoszeń prowadzona jest przez sekretariat szkoły w godzinach pracy sekretariatu.
4. Zgłoszenia można dostarczać osobiście w godzinach pracy sekretariatu lub elektronicznie na
adres: sekretariat1@zsp.polanow.pl (skan zgłoszenia).
5. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji udziela sekretariat szkoły ul. Gradowe Wzgórze 5,
pokój nr 117, tel.: 94 318 87 70, e-mail: sekretariat1@zsp.polanow.pl
II. O przyjęcie do Liceum ogólnokształcącego w Polanowie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty
III. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc:
1. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty
b) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
c) świadectwo z wyróżnieniem („z paskiem”)
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
2. W przypadku równorzędnych wyników w drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami
zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią
poradni pedagogicznej)
3. W przypadku równorzędnych wyników w trzecim etapie brane są pod uwagę kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata ,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)
e)
f)
g)

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objecie kandydata pieczą zastępczą.

IV. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – zgodnie z
listą ogłoszoną przez Kuratora Oświaty.
V. Najważniejsze terminy w postępowaniu rekrutacyjnym określone przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty:
17 maja – 21 czerwca 2021 r. składanie wniosków o przyjęcie
26 – 30 czerwca 2021 r.
22 lipca 2021 r.

dostarczenie oryginałów lub kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach
egzaminu
ogłoszenie listy zakwalifikowanych

23 – 30 lipca 2021 r.

potwierdzenie woli przyjęcia – złożenie oryginalnych dokumentów

2 sierpnia 2021 r.

ogłoszenie listy przyjętych

Szczegółowe terminy rekrutacji znajdują się w załączniku:
SZCZEGÓŁOWE TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
VI. Postanowienia końcowe
1. Odwołanie od wyniku postępowania kwalifikacyjnego można składać na każdym jego etapie - do
dyrektora szkoły. Odwołania rozpatrywane są w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia.
2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów
zawartych w rozporządzeniu MEN, określonym w podstawie prawnej.
3. Wzory dokumentów (podanie, kwestionariusz osobowy) można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze
strony internetowej zsp.polanow.pl.
4. Wyniki kwalifikacji będą publikowane na tablicy ogłoszeń w miejscu składania podań.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz Dz.U. z 2021 r.
poz. 4).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i
centrów.
3. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży na
rok szkolny 2021/22.

PUNKTACJA W PROCESIE REKRUTACJI w roku szkolnym 2021/2022
1. Wynik egzaminu
Język polski
Matematyka
Język obcy
2. Świadectwo
Język polski
Matematyka
Język angielski/
Geografia
Informatyka
3. Świadectwo z
wyróżnieniem

np. za wynik egzaminu 80% x 0,2 kandydat otrzymuje 16 pkt., za 60% - 12 pkt.

100
% x 0,35 = 35
% x 0,35 = 35
% x 0,30 = 30

Punkty przyznaje się za oceny: „2”/”3”/”4”/”5”/”6”
2/8/14/17/18
2/8/14/17/18
2/8/14/17/18

72

2/8/14/17/18
7
A. Tytuły w zawodach wiedzy

18

Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez
Kuratorów Oświaty na podstawie porozumień
Finalista konkursu przedmiotowego – 10

k.prz. – konkurs przedmiotowy,
k.tem. – konkurs tematyczny, k.interd. – konkurs interdyscyplinarny,
r.pl.n. – ramowy plan nauczania, szk. art. – szkoła artystyczna.

4. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIDECTWIE

Laureat konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego - 7
Finalista konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego - 5

Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje
ogólnopolskie – artystyczne
Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych r.pl.n. szk. art. - 10
Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych r.pl.n. szk. art. - 4
Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych r.pl.n. szk. art. - 3

Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez KO
Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) - 10
Finalista konkursu przedmiotowego - 7
Laureat konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych (dwóch lub więcej) - 5
Finalista konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych (dwóch lub więcej) - 7
Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5
Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3

Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub turnieje wiedzy artystycznej
Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych r.pl.n. szk. art. – 10
Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych r.pl.n. szk. art. - 7
Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych r.pl.n. zk. art. - 5
Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych r.pl.n. zk. art. - 7
Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych r.pl.n. szk. art. - 3
Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych r.pl.n. szk. art. - 2

Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez KO lub inne
podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu:
Międzynarodowym – 4
Krajowym - 3
Wojewódzkim - 2
Powiatowym - 1

B. Aktywność społeczna
RAZEM

3
200

