REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. JERZEGO KUKUCZKI W RYBNIKU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) - art. 367
 Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) – art. 20h
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku 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
 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OP-OR.110.2.19.2017
z dnia 13 kwietnia 2017 roku.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje
Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 3.
2. W roku 2017 nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Rybniku jest przeprowadzany
tylko w formie elektronicznej.
3. Wymagania formalne dotyczące dokumentacji oraz szczegółowy harmonogram
rekrutacji opracowany na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 13 kwietnia 2017 r. zawarte zostały w § 3
§2
OFERTA EDUKACYJNA
W roku szkolnym 2017/2018 przyjmujemy uczniów do pięciu klas pierwszych – trzech
oddziałów kształcenia ogólnego, jednego oddziału sportowego oraz jednego oddziału
o statusie klasy integracyjnej.
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Pakiety przedmiotów rozszerzonych oraz uzupełniających i dodatkowych, które zostaną
wprowadzone w poszczególnych oddziałach od klasy drugiej.

PAKIET

europejskodziennikarski

humanistycznofilmowy

medyczny

artystyczny
(oddział integracyjny)

oddział sportowy
piłka nożna chłopców
piłka siatkowa dziewcząt

PRZEDMIOTY
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
O ROZSZERZONEJ
PRZEDMIOTY DODATKOWE
PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

język angielski
wiedza o społeczeństwie

przyroda
historia i społeczeństwo
edukacja medialna i informacyjna

warsztaty dziennikarskie
matematyka w zastosowaniach

język polski
historia

przyroda
warsztaty filmowe
edukacja filmowa
język angielski w praktyce
matematyka w zastosowaniach

biologia
chemia

historia i społeczeństwo
biochemia
język angielski w praktyce
matematyka w zastosowaniach

język polski
historia sztuki/muzyki

przyroda
historia i społeczeństwo
zajęcia artystyczne
język angielski w praktyce
matematyka w zastosowaniach

język polski
biologia

historia i społeczeństwo
matematyka w sporcie
biochemia
język angielski w praktyce

Języki obce nauczane w szkole to: język angielski, francuski i niemiecki.
We wszystkich oddziałach językiem wiodącym jest język angielski.
Uczeń wybiera oprócz języka wiodącego język francuski lub niemiecki, których naukę
można kontynuować lub prowadzić od podstaw.
Wszystkie języki obce są nauczane międzyoddziałowo.
Celem lepszego przygotowania do egzaminów maturalnych z przedmiotów
obowiązkowych w ramowych planach nauczania każdego oddziału wprowadzono
przedmioty dodatkowe: matematyka w zastosowaniach (1 godzina tygodniowo) oraz
język angielski w praktyce (2 godziny tygodniowo).
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§3
HARMONOGRAM REKRUTACJI ORAZ WYMAGANA DOKUMENTACJA
1. Kandydaci do klas pierwszych dokonują rejestracji drogą elektroniczną. Wniosek
(wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji) podpisany przez ucznia i rodziców lub
prawnych opiekunów należy złożyć w terminie od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca
2017 r., a w przypadku kandydatów do klas sportowych do 02 czerwca 2017 r.
2. Od 05 czerwca 2017 r. do 15 czerwca 2017 r. zostaną przeprowadzone i ogłoszone
wyniki prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej, o których mowa
w art. 20h ust 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
3. Uzupełnienie wniosku o dokumenty potwierdzające ukończenie gimnazjum (kopia
lub oryginał świadectwa) oraz kopię lub oryginał zaświadczenia z egzaminu
gimnazjalnego należy złożyć w terminie od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca
2017 r.
4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna do dnia 06 lipca 2017 dokonuje weryfikacji
wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych nastąpi 07 lipca 2017 r.
6. W terminie od 07 lipca 2017 r. do 13 lipca 2017 r. kandydat/rodzic kandydata
dokonuje potwierdzenia woli uczęszczania do V Liceum Ogólnokształcącego
poprzez dostarczając oryginały świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydat składa ponadto
dokumenty wymagane przez szkołę (2 opisane zdjęcia, kartę zdrowia).
7. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ostatecznie ogłasza listę kandydatów przyjętych do
szkoły 14 lipca 2017 r.
§4
ODWOŁANIA OD WYNIKU REKRUTACJI
1. W terminach określonych w w/w ustawie może nastąpić składanie wniosków
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie
uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.
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§5
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW I AKCEPTACJI OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyzna punkty według zasad zamieszczonych w poniższych
tabelach:
ZAGADNIENIE

PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA

Świadectwo ukończenia gimnazjum

Język polski

Dopuszczający
2 punkty
Dostateczny
8 punktów
Dobry
14 punktów
Bardzo dobry
17 punktów
Celujący
18 punktów
jak w przypadku j. polskiego
jak w przypadku j. polskiego
jak w przypadku j. polskiego

PUNKTACJA
MAKSYMALNA
100 punktów

18 punktów

Matematyka
18
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne
18
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne
18
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
7 punktów
Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy,
Szczegółowa punktacja konkursów
artystycznych i sportowych lub konkursy inne,
zgodnie z rozporządzeniem MEN z
18 punktów
wymienione na świadectwie ukończenia
dnia 14 marca 2017r. §6.1
gimnazjum
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z
w charakterze wolontariusza
dnia 14 marca 2017r. §7
3 punkty
wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego
Zasady punktacji zgodne z rozporządzenie MEN z dnia
przez dyrektora Okręgowej Komisji
14 marca 2017r . §8
Egzaminacyjnej
Egzamin gimnazjalny
100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu
gimnazjalnego:
maksymalnie 20 punktów
 język polski – 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent,
maksymalnie 20 punktów
 historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2
punktu za każdy uzyskany procent,
maksymalnie 20 punktów
 matematyka – 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent,
maksymalnie 20 punktów
 przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za
każdy uzyskany procent,
maksymalnie 20 punktów
 język obcy nowożytny – 0,2 punktu za
każdy uzyskany procent.
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji
200 punktów

Uwaga:
W rekrutacji do oddziałów sportowych dodatkowo przyznawane są punkty za wyniki prób
sprawności fizycznej. Maksymalna ilość punktów za testy sprawnościowe – 50 pkt.
§6
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WYKAZ WYBRANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW KLAS,
Z KTÓRYCH OCENY BĘDĄ PRZELICZANE NA PUNKTY
W czasie rekrutacji punkty otrzymuje się za oceny uzyskane z języka polskiego
i matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych z poniższych grup:
Grupa
I
II

Przedmioty
historia, język obcy, plastyka, WOS, zajęcia artystyczne
biologia, chemia, geografia, informatyka, zajęcia techniczne

Z każdej grupy zostanie wybrany przedmiot, z którego uczeń ma najwyższą ocenę.
Wartość punktowa odpowiadająca tej ocenie zostanie wykorzystana do dalszych
obliczeń. Zestaw przedmiotów punktowanych może się więc przedstawiać następująco:
 język polski (wszyscy obowiązkowo)
 matematyka (wszyscy obowiązkowo)
 I grupa: najlepszą ocenę uczeń ma przykładowo z historii, więc ocena z tego
przedmiotu będzie wzięta do obliczeń
 II grupa: najlepszą ocenę uczeń ma na przykład z informatyki, więc ocena z tego
właśnie przedmiotu będzie wzięta do obliczeń
O ostatecznym przydziale punktów decyduje dyrektor ZS 3, biorąc pod uwagę tylko
osiągnięcia i poświadczenia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
W przypadku osiągnięć o charakterze zespołowym, kandydat ubiegający się o przyjęcie do
szkoły powinien dostarczyć zaświadczenie, potwierdzające jego członkowstwo w drużynie
lub zespole. Zaświadczenie to wydaje dyrektor gimnazjum.
§7
PRZYJĘCIA DO KLASY SPORTOWEJ
1. Kandydat do klasy sportowej musi zaliczyć próby sprawności fizycznej oraz
przedstawić:
a) opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,
b) opinię lekarską, potwierdzającą bardzo dobry stan zdrowia wydaną przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego
lekarza,
c) pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczęszczanie do klasy
sportowej (do pobrania na stronie szkoły).
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2. Procedura sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla dziewcząt ubiegających się
o przyjęcie do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa:
a) terminy:
 pierwszy termin: 05 czerwca 2017 r. godzina 16.00,
 termin rezerwowy: 12 czerwca 2017 r. godzina 16.00.
b) miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku (ul. Orzepowicka
15A).
c) specyfikacja:
 pomiar cech somatycznych (wzrost),
 test sprawności ogólnej:
 zasięg w wyskoku z rozbiegu,
 rzut piłką lekarską 2 kg.
 test sprawności specjalnej:
 odbicia piłki naprzemiennie sposobem górnym i dolnym,
 wykonanie pięciu zagrywek siatkarskich techniką dowolną.
 rozmowa kwalifikacyjna z kandydatką do klasy sportowej.
3. Procedura sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla chłopców ubiegających się
o przyjęcie do klasy sportowej o profilu piłka nożna:
a) terminy:
 pierwszy termin: 06 czerwca 2017 r. godzina 17.00,
 termin rezerwowy: 13 czerwca 2017 r. godzina 17.00.
b) miejsce: boisko przy Zespole Szkół nr 3 w Rybniku (ul. Orzepowicka 15A),
c) specyfikacja:
 test sprawności ogólnej:
 szybkość - bieg na 30 m (pomiar czasu za pomocą fotokomórki),
 siła NN – skok w dal z miejsca,
 wytrzymałość – test PWC 170 na cykloergometrze.
 test sprawności specjalnej:
 żonglerka piłką w miejscu,
 prowadzenie piłki po kopercie na czas,
 ocena umiejętności w trakcie gry.
 rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do klasy sportowej.
Uwagi:
Test wytrzymałościowy na cykloergometrze (PWC 170) jest przeprowadzany
indywidualnie w umówionych z kandydatami godzinach poza w/w terminami.
§8
UWAGI KOŃCOWE
1. Uczniowie przyjmowani są do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą
punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
2.

W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do danej klasy szkoła zastrzega
sobie prawo zmiany proponowanego typu, zapewniając uczniom możliwość jego
zmiany.
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