OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATÓW
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ŚW. MARII MAGDALENY W POZNANIU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 154 ust. 1 pkt 2 – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. oraz
16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów (…) będących
absolwentami szkoły podstawowej, przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, a także Komunikatów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru
na rok szkolny 2020/2021 dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa:
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. poz. 610).
O przyjęciu kandydata do wskazanej klasy pierwszej w Liceum Ogólnokształcącym św. Marii
Magdaleny w Poznaniu decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata
a postępowanie to przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna.
Sposób przeliczania na punkty – egzamin po szkole podstawowej

Egzamin ósmoklasisty
Lp.

(wyniki poszczególnych egzaminów mnoży się przez 0,35 z wyjątkiem j. obcego nowożytnego,
który mnoży się przez 0,30 )

1.

- język polski (max 100%=35 pkt;)

max 35 pkt

2.

- matematyka (max 100%=35 pkt)

max 35 pkt

3.

- język obcy nowożytny (max 100%=30 pkt)

max 30 pkt

Razem za egzamin po szkole podstawowej

Punktacja

100
punktów

Sposób przeliczania na punkty – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
liczbowo określona ocena z języka polskiego:
cel – 18 pkt., bdb - 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.
liczbowo określona ocena z matematyki:
cel – 18 pkt., bdb - 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.
liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego:
cel – 18 pkt., bdb - 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.
liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną stosownie do rodzaju klasy:
cel – 18 pkt., bdb - 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.
świadectwo z wyróżnieniem

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu;

Punktacja

max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt
7 punktów
3 punkty
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Sposób przeliczania na punkty – szczególne osiągnięcia kandydatów
odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
– max 18 punktów
Lp. Szczególne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie
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 pkt.
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.
2)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
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 pkt.
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 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.

4)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
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;

Punktacja

2

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.
W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w
konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia
gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub
inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez
ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego
związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający
z jego upoważnienia).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia

max 18
punktów

Razem punktów ze świadectwa

100 pkt

Razem punktów z egzaminu ósmoklasisty

100 pkt

Razem wszystkich możliwych punktów do uzyskania

200 pkt

POBIERZ>>>Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2020-2021

Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są:
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek
artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy
o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej
kolejności (art. 132. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290,
1669 i 2245).
W przypadku grupy laureatów większej liczebnie niż limit miejsc w oddziale, pierwszeństwo przyjęcia będą
mieli ci kandydaci, którzy uzyskali tytuł laureata z przedmiotów kierunkowych do danego oddziału.
3

Jeśli nadal będzie więcej kandydatów niż miejsc w oddziale, decydować będzie wynik punktowy obliczony
na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o egzaminie OKE (tabela: Sposób
przeliczania na punkty).
Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginału zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim albo notarialnie poświadczonej kopii albo odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Przywołane olimpiady i konkursy winny być organizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz
z 2017 r. poz. 1580; Dz. U. Nr 224, poz. 1346).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są 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.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania w trybie art. 20zc. Ustawy o Systemie
Oświaty.
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