
S t r o n a  | 1 

 

  

 
 

 

Regulamin rekrutacji 
 

 

 

do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego 

w roku szkolnym 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r. poz. 357, rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i 

szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz zarządzenie nr 7/2016 

z 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017  

http://ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/zmiana_harmonogram_2016_zalacznik2.pdf
http://ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/zmiana_harmonogram_2016_zalacznik2.pdf
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1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Liceum Ogólnokształcącego 

Towarzystwa Salezjańskiego w Przemyślu. 

  

1. Zgodnie z podstawą prawną, prawo ubiegania się o przyjęcie do Liceum 

Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Przemyślu mają uczniowie, którzy 

w roku szkolnym 2015/2016 uzyskają świadectwo ukończenia gimnazjum. 

2. W roku szkolnym 2016/2017 planowany jest jeden oddział ogólny. Maksymalna liczba 

uczniów w  oddziale nie powinna przekraczać 30 osób. W klasie pierwszej  uczniowie będą 

realizować podstawę programową w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języków obcych 

nowożytnych. W klasie drugiej nastąpi podział uczniów ze względu na zainteresowania 

i podział na rozszerzone przedmioty: 

 klasa druga humanistyczna (15 osób) z rozszerzeniami: 

 z historii, 

 z wos-u, 

 z języka obcego nowożytnego, 

Dodatkowo dla zainteresowanych osób przeprowadzane będą zajęcia 

fakultatywne z języka polskiego. 

 klasa druga biologiczno-chemiczna (15 osób) z rozszerzeniami: 

 z biologii 

 z chemii, 

 z języka obcego nowożytnego 

3. Wybór przez kandydatów oddziału, ze względu na zainteresowania odbywa się w klasie 

pierwszej przez zaznaczenie wyboru profilu w składanym wniosku. 

  

1. O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego decydują 

kryteria uwzględniające: 

1) laureatów lub finalistów ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureatów 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których 

program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 

jednego przedmiotu, którzy przyjmowani są niezależnie od  kryteriów; 

2) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia 

wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 100 pkt); 

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych 
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wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

(maksymalnie 100 pkt.). 

2. Trzema wybranymi obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, o których mowa w ust. 1, 

pkt 2 są następujące przedmioty: 

 w klasie humanistycznej – historia, język obcy nowożytny, matematyka; 

 w klasie biologiczno-chemicznej – biologia, chemia, matematyka. 

3. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego trzech 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 2: 

 celujący  - 20 punktów, 

 bardzo dobry - 16 punktów, 

 dobry  - 12 punktów, 

 dostateczny - 8 punktów, 

 dopuszczający - 2 punkty. 

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może 

otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

1) Punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum kandydat 

może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wyniki procentowe, uzyskane z każdego 

zakresu egzaminu przeliczamy na punkty przyjmując współczynnik 0,2. Wyniki 

egzaminu gimnazjalnego obejmują zakres następujących przedmiotów z: 

 języka polskiego, 

 historii i wiedzy o społeczeństwie, 

 matematyki, 

 przedmiotów przyrodniczych, 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 

2) Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać  

maksymalnie 80 pkt. 

3) Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt. 

4) Kandydat za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu otrzymuje 2 pkt. 

5) Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum 

kandydat może uzyskać maksymalnie 13 pkt., w tym za: 

A. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień 

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt., 

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

- 7 pkt., 
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 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

– 5 pkt., 

B. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt., 

 tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie 

objętych ramowym programem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

4 pkt., 

 tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym programem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt. 

C. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt., 

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt., 

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 pkt., 

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

3 pkt., 

D. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 

pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 pkt., 

 tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt., 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 

pkt. 

E. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 

a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt., 



S t r o n a  | 5 

 

  

 krajowym – przyznaje się 3 pkt., 

 wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt., 

 powiatowym – przyznaje się 1 pkt. 

  

W przypadku, gdy ostatnie miejsce na liście przyjętych do szkoły ubiega się większa liczba 

kandydatów, którzy osiągnęli tę samą, graniczną liczbę punktów w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, a w dalszej kolejności kandydaci spełniający co 

najmniej jedno z kryteriów : 

 wielodzietność rodziny kandydata (troje  i więcej dzieci); 

 niepełnosprawność kandydata; 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 samotne wychowanie kandydata w rodzinie; 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

  

Szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej. 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły odbywać się będzie w sekretariacie szkoły 

od 25 kwietnia do 28 czerwca 2016 roku do godziny 15.00 1 

2. W dniach od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 roku do godziny 15.00 należy złożyć 

następujące dokumenty: 

1) poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego 

2) poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum  

3) dwa zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem 

4) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów 2 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi do 15 lipca 2016 r. do godz. 10.00. 

4. Uczniowie umieszczeni na liście kandydatów przyjętych do szkoły, potwierdzają wolę 

podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 
                                                           
1 druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.zssalez.pl 

2 dotyczy uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych 
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gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

w dniach: od 15 lipca do 25 lipca 2016 r. do godz. 15.00. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 26 lipca 2016 r. do godz. 14.00. 

6. Uczniowie nieprzyjęci do szkoły w pierwszej turze rekrutacji mogą ponownie ubiegać 

się o przyjęcie do szkoły, jeśli ta dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu 

uzupełniającym, które będzie trwać od 27 lipca 2016 roku do 28 lipca 2016 roku. 

  

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Publicznego Salezjańskiego 

Liceum Ogólnokształcącego dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – 

kwalifikacyjną, wyznaczając jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy w szczególności: 

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z 

uwzględnieniem kryteriów przyjęć, 

2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie 

listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły, 

3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

3. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji. 

4. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły złożone w formie 

pisemnej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. 

5. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

 

 


