ZASADY REKRUTACJI
do V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka
w Szczecinie na rok szkolny 2017/2018

I. Zasady postępowania rekrutacyjnego:
1. Rekrutację do V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w
Szczecinie prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
2. Kandydaci mogą ubiegać się o miejsce w pięciu klasach:
1A - matematyczno – geograficznej dwujęzycznej z językiem angielskim jako drugim językiem
nauczania
1B - matematyczno – fizyczno – informatycznej,
1C – medycznej z rozszerzeniami: biologia, chemia,
1D – medycznej z rozszerzeniami: biologia, chemia,
1E – humanistyczna dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania.

3. Do klasy 1A i 1E dwujęzycznej obowiązuje test z języka angielskiego. Kandydat może starać się o
przyjęcie do klasy dwujęzycznej, jeśli uzyska co najmniej 51% z testu z języka angielskiego.
Przystąpienie do testu dotyczy również laureatów konkursów kuratoryjnych i olimpiad
przedmiotowych z wyłączeniem języka angielskiego. Termin testu: 31 maja 2017 r. godzina
16.00. (Należy wziąć ze sobą legitymację szkolną.)
4. Kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjno – rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują
ustaloną regulaminem liczbę punktów ( patrz p. III Regulamin punktacji ). O przyjęciu decyduje
suma uzyskanych punktów.
5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (zgodnie z listą MEN) oraz laureat
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej
kolejności. W przypadku kandydata do klasy dwujęzycznej obowiązuje test z języka
angielskiego (nie dotyczy laureata Konkursu Języka Angielskiego oraz Olimpiady Języka
Angielskiego Gimnazjalistów). Wykaz konkursów:














Konkurs Polonistyczny,
Konkurs Matematyczny,
Konkurs Fizyczny,
Konkurs Chemiczny,
Konkurs Biologiczny,
Konkurs Historyczny,
Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie,
Konkurs Geograficzny,
Konkurs Języka Angielskiego,
Konkurs Języka Niemieckiego;
Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów/ Olimpiada Matematyczna Juniorów pod patronatem MEN,
Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów pod patronatem MEN,
Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów pod patronatem MEN.

6. W wyznaczonym terminie po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do szkoły kandydat
ma obowiązek potwierdzenia woli nauki w szkole i dostarczenia oryginałów dokumentów
obowiązujących w procesie rekrutacji tj.: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie
OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 3 opisane zdjęcia, kartę zdrowia.
II. Regulamin punktacji :
Kandydat w postępowaniu kwalifikacyjnym może uzyskać maksymalnie 200 punktów za:
a) Egzamin gimnazjalny: 100 punktów
 maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z
zakresów:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii)
 języka obcego
 czyli maksymalnie po 20 punktów za każdą część egzaminu.
b) Świadectwo szkolne - maksymalnie 72 punkty. Oceny z w/w przedmiotów przeliczane są według
zasady:






celujący po 18 pkt
bardzo dobry po 17 pkt
dobry po 14 pkt
dostateczny po 8 pkt
dopuszczający po 2 pkt
klasa

przedmioty punktowane ze świadectwa
ukończenia gimnazjum

1A
matematyczno - geograficzna, dwujęzyczna język polski, matematyka, język angielski, geografia
1B
matematyczno-fizyczno-informatyczna
1C i 1D
medyczna
1E
humanistyczna dwujęzyczna

język polski, matematyka, fizyka, informatyka
język polski, matematyka, biologia, chemia,
język polski, matematyka, język angielski, historia

c) Punkty przydzielone przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną za osiągnięcia
kandydata, w tym:
1) 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
2) 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
zgodne z wykazem konkursów i uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 14 marca 2017 r.

3) 3 punkty za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum
PUNKTACJA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA (MAKSYMALNIE 18 PUNKTÓW):
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a,
art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
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 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
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. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 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 punktów,
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 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 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;
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 z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo
punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

III. Wymagane dokumenty:
1. Dwa wydruki wniosku o przyjęcie do szkoły, wypełnionego na stronie
http://nabor.pcss.pl/szczecin/ (jeden wydruk zostaje w szkole, na drugim kandydat dostaje
potwierdzenie złożenia dokumentu w szkole pierwszego wyboru).

Po zakończeniu roku szkolnego:
1. Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, na którym wpisane są szczególne

osiągnięcia ucznia zgodne z wykazem konkursów opublikowanych przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
(link:http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/rekrutacja/2305-wykaz-zawodow-wiedzyartystycznych-i-sportowych-ustalony-przez-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-2017
2. Potwierdzona kopia wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum.

Po ogłoszeniu listy kandydatów:
1. Oryginał świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego, karta zdrowia oraz 3 fotografie.

2. Kwestionariusz osobowy.

IV. Terminy składania wniosków
09. 05 - 23. 05. 2017

dla kandydatów, którzy we wniosku
uwzględnią oddział dwujęzyczny, klasę pre-IB
i / lub oddział sportowy

09. 05 - 21. 06. 2017

dla pozostałych kandydatów

V. Informacje dodatkowe
1. Przy przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym pierwszeństwo będzie wynikało z:
a) wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
b) niepełnosprawności kandydata;
c) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata;
f) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
z jego rodzicem);
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
2. Wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość.
3. Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych w
postępowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów zdrowotnych kandydata,
ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonych opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.

V. Tryb odwoławczy
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość wystąpienia do szkolnej komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do
danego oddziału.
2. Przewodniczący szkolnej komisji rekrutacyjnej przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy
przyjęcia w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
3. Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje możliwość
złożenia, do dyrektora szkoły, odwołania od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

