REGULAMIN REKRUTACJI
do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Kołaczycach na rok szkolny 2021/2022

§1

Przyjmowanie podań kandydatów
1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach na rok
szkolny 2021/2022 oferujemy trzy oddziały klas pierwszych:
A klasa dwuprofilowa:
– I grupa humanistyczna
Przedmioty rozszerzone:
- język polski
- historia
Przedmioty rozszerzone (do wyboru)
- język angielski
- matematyka
- informatyka
- geografia
Przedmiot uzupełniający:
- edukacja psychologiczna
Języki obce :
-język angielski
- język niemiecki lub rosyjski
Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji :j. polski, matematyka, biologia , geografia.
–II grupa przyrodnicza
Przedmioty rozszerzone:
- biologia
- chemia
Przedmioty rozszerzone (do wyboru)
- język angielski
- matematyka
- informatyka
- geografia/ język polski
Przedmiot uzupełniający
- edukacja psychologiczna

Języki obce :
-język angielski
- język niemiecki lub rosyjski
Przedmioty punktowane w systemie rekrutacji : j. polski, matematyka, biologia ,
geografia.


C – mundurowa
Pod patronatem: Komendy Powiatowej Policji w Jaśle i Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Przy współpracy z Wojskową Komendą
Uzupełnień w Jaśle. Realizacja innowacji pedagogicznej „W służbie społeczeństwu”.
Przedmioty rozszerzone:
- wiedza o społeczeństwie
- geografia
Przedmioty rozszerzone (do wyboru)
- język angielski
- matematyka
- informatyka
- język polski
Przedmiot uzupełniający:
- edukacja prawna
- dodatkowe zajęcia z wiedzy ogólnopolicyjnej, ogólnostrażackiej i wojskowej
Języki obce :
-język angielski
- język niemiecki

2. Liczebność klas wynosi 30 uczniów
3. Minimalna liczba uczniów w grupie międzyoddziałowej – 10.
3. Rejestracja kandydatów i nabór

odbywa się w systemie elektronicznym VULCAN

(https://podkarpacie.edu.com.pl
§2

Informacje dotyczące rekrutacji elektronicznej

1. Kandydat do szkół ponadpodstawowych może składać dokumenty do nie więcej niż trzech
szkół: (https://podkarpacie.edu.com.pl

1

2. Kandydat wprowadza swoje dane poprzez Internet, następnie drukuje kwestionariusz, który
podpisują kandydat oraz jeden rodzic / opiekun prawny i składają w sekretariacie jedynie w
szkole pierwszego wyboru.
3. W przypadku kandydatów niepełnosprawnych, kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. W przypadku zaznaczenia w podaniu jednego lub więcej kryteriów dotyczących sytuacji
rodzinnej (kryteria ex aequo) kandydat dostarcza oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna.
5. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
6. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły.
7. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca
w danej szkole.
§3

Terminarz rekrutacji

TERMIN

CZYNNOŚCI

od 17 maja do 21 czerwca 2021r.
do godz. 15:00

Złożenie wniosku przez kandydatów o przyjęcie do Liceum
Ogólnokształcącego w Kołaczycach jako do szkoły pierwszego
wyboru (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna). w systemie elektronicznym v Edukacja/Nabór

od 25 czerwca do 14 lipca Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
w Kołaczycach o świadectwo ukończenia szkoły oraz o
2021r.do godz. 1500
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (dotyczy tylko
uczniów ze szkół nie objętych systemem v Edukacja/Nabór tj. z
województwa małopolskiego, Krosna i Gminy Strzyżów) oraz
ewentualna zmiana preferencji kandydatów poprzez złożenie
nowego wniosku- zmiana szkół do których kandyduje.
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Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych oraz listę wolnych miejsc do Liceum
Ogólnokształcącego w Kołaczycach.
Potwierdzenie woli przez rodzica kandydata albo kandydata
od 23 lipca
do 30 lipca 2021 r. do godz. pełnoletniego woli podjęcia nauki w LO w Kołaczycach
poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i
15:00
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
szkoły
podstawowej oraz 2 zdjęć.
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 Podanie przez Komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz listę
wolnych miejsc do Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.
22 lipiec 2021 r.

§4

Warunki, tryb i kryteria rekrutacji
1. O przyjęciu kandydata do wybranej przez niego klasy pierwszej na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego decyduje suma punktów, której składnikami są:
1) punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu

(maksymalna liczba punktów możliwych do

uzyskania - 100).
2) punkty uzyskane ze świadectwa ósmoklasisty (maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania - 100).
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi: 200, w tym:
I.

Egzamin ósmoklasisty – max. 100 pkt.

Sposób przeliczania punktów z egzaminu ósmoklasisty:
– wynik procentowy z języka polskiego mnoży się przez 0,35 i otrzymujemy liczbę punktów
– wynik procentowy z matematyki mnoży się przez 0,35 i otrzymujemy liczbę punktów
– wynik procentowy z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 i otrzymujemy liczbę
punktów
II.

Świadectwo – max. 100 pkt.:

Oceny ze wskazanych przedmiotów – max. 72 pkt.
Przedmioty punktowane do wszystkich typów klas na świadectwie ukończenia szkoły
do wszystkich klas pierwszych to:
j. polski,

matematyka,

biologia ,

geografia.

Punktacja za oceny:
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celujący – 18 pkt.,
bardzo dobry – 17 pkt.,
dobry – 14 pkt.,
dostateczny – 8 pkt.,
dopuszczający – 2 pkt.
III. Ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.

IV. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – max. 21 pkt.,
w szczególności:
 stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – 3 pkt.,
 za uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach, zawodach i turniejach – max. 18 pkt.
- wykaz konkursów, zawodów które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej
- sposób przeliczania na punkty osiągnięć w konkursach i zawodach

§5
Informacje dodatkowe
Uczniowie przyjmowani są do danej klasy w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych
punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc (tzw. pierwszy etap rekrutacji).
1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany do szkoły
w pierwszej kolejności.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów:
a) z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
b) spełniających jedno lub więcej z następujących kryteriów:
- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4

§6
Rekrutacja uzupełniające
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponować wolnymi
miejscami, komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie uzupełniające w terminie
od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.
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