Zasady rekrutacji do klasy pierwszej LO 3-letniego
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz na rok szkolny 2019/2020

I. Informacje wstępne
1. Zasady przyjmowania kandydatów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu na rok szkolny 2019/2020
zostały opracowane na podstawie następujących dokumentów:


Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),



Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 60),



Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 586),



Zarządzenia nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020
do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych
trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych, na
semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych.

2.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu nie przeprowadza naboru w formie elektronicznej i nie
jest szkołą dodatkowego wyboru, lecz jedną z trzech wskazywanych przez Kandydata. Kolejność
wyboru szkół na formularzu zgłoszeniowym (od najbardziej do najmniej preferowanych)
decyduje o kolejności rozpatrywania wniosków o przyjęcie do szkoły. W czasie składania
dokumentów istnieje możliwość zapoznania się z klimatem szkoły i warunkami nauki.

3. W szkole utworzone zostaną dwie klasy pierwsze, w których kształcenie odbywać się będzie
w następujących grupach profilowych: profil humanistyczny, profil matematyczno-fizyczny,
profil matematyczno-geograficzny i profil biologiczno-chemiczny.

4. W profilu humanistycznym przedmiotami uczonymi w rozszerzeniu są j. polski
i historia oraz dla chętnych wiedza o społeczeństwie (w ramach koła zainteresowań).
5. W profilu matematyczno-fizycznym przedmiotami uczonymi w rozszerzeniu są matematyka
i fizyka oraz dla chętnych informatyka (w ramach koła zainteresowań).
6. W profilu matematyczno-geograficznym przedmiotami uczonymi w rozszerzeniu są matematyka
i geografia oraz dla chętnych informatyka (w ramach koła zainteresowań).
7. W profilu biologiczno-chemicznym przedmiotami uczonymi w rozszerzeniu są biologia i chemia.
8. Językiem wiodącym jest język angielski. Utworzona zostanie jedna grupa z rozszerzonym
językiem angielskim. Drugim językiem może być j. niemiecki, j. francuski lub j. hiszpański
(wszystkie jako kontynuacja).
II. Wymagane dokumenty
1. Ubiegając się o przyjęcie do klasy I należy złożyć następujące dokumenty:








kwestionariusz osobowy Kandydata, który zastępuje wniosek o przyjęcie do szkoły (do
pobrania na stronie internetowej szkoły),
skrócony odpis aktu urodzenia (ksero),
dwa zdjęcia legitymacyjne,
świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum (oryginał lub poświadczona kopia),
wykaz wszystkich ocen uzyskanych przez Ucznia na koniec I semestru klasy trzeciej,
dyplomy i inne dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych
lub sportowych) w okresie nauki w gimnazjum,
opinię od Ks. Proboszcza.

III. Kryteria naboru
1. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się uczniowie, którzy na koniec klasy drugiej oraz
w pierwszym półroczu klasy trzeciej uzyskali minimum dobre zachowanie, minimum dobrą
ocenę z religii i średnią ocen powyżej 4,0 (obliczanych według zasad podanych w punkcie
drugim).
2. Oceny ze świadectwa klasy drugiej i z półrocza klasy trzeciej z następujących przedmiotów:





j. polski
matematyka
język obcy nowożytny (wiodący)
na profilu humanistycznym: historia; na profilu matematyczno-fizycznym: fizyka, na profilu
matematyczno-geograficznym: geografia; na profilu biologiczno-chemicznym: biologia lub
chemia

mają w średniej ważonej potrójne znaczenie. Pozostałe oceny mają wagę „1”. Średnia wyliczana
jest do dwóch miejsc po przecinku.

IV. Sposób przeliczania punktów w procesie rekrutacji
1. W procesie rekrutacji przyjmuje się następujący sposób przeliczania punktów.
Kategoria
Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Punkty
Wynik procentowy z j. polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie, matematyki,
przedmiotów przyrodniczych, języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym –
mnoży się przez 0,2
Ocena z zajęć edukacyjnych (wymienionych Celujący – 18 punktów,
w punkcie III.2) ze świadectwa ukończenia Bardzo dobry – 17 punktów,
gimnazjum
Dobry – 14 punktów,
Dostateczny – 8 punktów,
Dopuszczający – 2 punkty
Zaangażowanie w życie duszpasterskie 18 punktów
parafii, potwierdzone w opinii Ks. Proboszcza
(lub innego duszpasterza)
Świadectwo
ukończenia
gimnazjum 7 punktów
z wyróżnieniem
Zawody wiedzy, konkursy, olimpiady
Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia z dnia 14
marca 2017 r.
Osiągnięcia
w
zakresie
aktywności 3 punkty
społecznej, o których mowa w § 7
Rozporządzenia z dnia 14 marca 2017 r.
2. W przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego na pierwszym lub drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się art. 134 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe.
3. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych, przyjmowani są do szkoły zgodnie
z art. 132 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
4. Pierwszeństwo przyjęcia mogą mieć kandydaci zaangażowani w działalność duszpasterską
parafii (pod warunkiem spełnienia kryteriów podanych w punkcie III.1).
5. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo dysponowania czterema miejscami.
6. Podanie w kwestionariuszu osobowym Kandydata lub w postępowaniu rekrutacyjnym
informacji niezgodnych z prawdą powoduje zmianę decyzji dotyczącej przyjęcia ucznia.
V. Terminy związane z rekrutacją
1. Składanie dokumentów.
13 – 31 maja 2019 r. (do godz. 15.00) – po uprzednim umówieniu terminu (Kandydat przychodzi
razem z Rodzicami).
2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół
14 – 19 czerwca 2019 r. (do godz. 15.00) – nowe osoby: po uprzednim umówieniu terminu
(Kandydat przychodzi razem z Rodzicami).
3. Uzupełnienie złożonych dokumentów o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

21 – 25 czerwca 2019 r. (do godz. 15.00).
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 28 czerwca 2019 r.
4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Do 16 lipca 2019 r., godz. 10.00.

rekrutacyjną

listy

kandydatów

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej).
Do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
Do 25 lipca 2019 r., godz. 13.00.
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole.
25 lipca 2019 r. do godz. 15.00.
VI. Terminy związane z postępowaniem uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym.
26 – 30 lipca 2019 r., do godz. 15.00.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 5 sierpnia 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Do 21 sierpnia 2019 r., godz. 10.00.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej).
Do 29 sierpnia 2019 r., do godz. 13.00.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
Do 30 sierpnia 2019 r., godz. 13.00.
6. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole.
30 sierpnia 2019 r., do godz. 15.00.

