Załącznik do Statutu Szkoły
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ
PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum.
Zarządzenia nr 4 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy
pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej – branżowej szkoły I stopnia oraz na pierwszy
semestr klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

§ 1.
Ustala się następujące terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa
Nowowiejskiego w Braniewie:
1. Od 7 maja (poniedziałek) do 12 czerwca (wtorek) 2018r. do godz. 1400 - składanie
dokumentów do szkoły ze wskazaniem wybranych oddziałów według wykazu:
- podanie o przyjęcie do szkoły (według ustalonego wzoru),
2. Do 26 czerwca (wtorek) 2018r. do godz. 1400 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Do 2 lipca (poniedziałek) 2018r. do godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości
przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
4. Do 10 lipca (wtorek) 2018r. do godz. 1400 - złożenie przez kandydata oświadczenia
woli podjęcia nauki, poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia
gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5. Do11 lipca (środa) 2018r. do godz. 1400 - podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych
miejscach.

6. Do 12 lipca (czwartek) 2018r. do godz.1200 - przesłanie przez dyrektorów szkół
do Kuratorium Oświaty w Olsztynie informacji o wolnych miejscach w szkole.
7. Przeprowadzenie dodatkowego postępowania uzupełniającego w szkołach, które
dysponują wolnymi miejscami nastąpi wg podanego niżej harmonogramu.
8. Od 16 lipca (poniedziałek) – do 7 sierpnia 2018 r. (wtorek) do godz. 1400 –
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w dodatkowym postępowaniu uzupełniającym,
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
9. Do 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie prze kandydata
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
10. Do 22 sierpnia 2018 r. (środa) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły.

§ 2.
Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Liceum Ogólnokształcącym im.
Feliksa Nowowiejskiego jest świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu
gimnazjalnego.

§ 3.
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa
Nowowiejskiego w Braniewie decydują:
1. Suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego (zawarte
w zaświadczeniu).
2.1) Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie
ukończenia gimnazjum z języka polskiego, języka obcego (obowiązkowego dla ucznia),
oraz punkty pochodzące z przeliczenia oceny uzyskanej na świadectwie ukończenia
gimnazjum dla kandydatów do klasy:
I a) matematyczno- ekonomicznej - z matematyki i geografii lub fizyki,
I b) biologiczno- chemicznej - z biologii i chemii,
I c) językowo- społecznej z elementami psychologii i prawa - z języka polskiego lub
języka angielskiego, z historii lub geografii, lub WOS-u,
według następujących wartości:
- celujący -18 punktów,
- bardzo dobry- 17 punktów
- dobry -14 punktów
- dostateczny- 8 punktów
- dopuszczający- 2 punktów.

2.2) Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu
gimnazjalnego kandydata do klasy pierwszej:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2;
3. Za szczególne osiągnięcia uczeń może otrzymać maksymalnie 18 punktów, w tym:
3.1) 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;
3.2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
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;
3.3) 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;
3.4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

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;
3.5) 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;
3.6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 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:
4. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów;
5. za aktywność na rzecz innych lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie
wolontariatu 3 punkty,
6. uczeń może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019
maksymalnie 200 punktów.
7.1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii,
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
7.2) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego
przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana
część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

§ 4.
Pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa
Nowowiejskiego w Braniewie mają kandydaci z największą ilością punktów.
2. W przypadku równej ilości punktów preferencje w przyjęciu otrzymują kolejno:
a) kandydaci z większą sumą punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych
na świadectwie ukończenia gimnazjum z:
 Języka polskiego, matematyki i geografii lub fizyki (w klasie matematyczno –
ekonomicznej),
 biologii i chemii (w klasie biologiczno – chemicznej),
 języka polskiego, języka obcego, historii lub geografii, i wos-u (w klasie
językowo – społecznej),
1.

b) posiadający lepszą ocenę z zachowania,
c) sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych,
d) kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program
nauki

§ 5.
1. Laureaci konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego są przyjmowani w
pierwszej kolejności, niezależnie od wyników badania osiągnięć zgodnie z
preferencjami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 6.
Odwołania od wyników rekrutacji należy składać do dyrektora szkoły w terminie od 10
lipca 2018r. (wtorek) do 13 lipca 2018r. (piątek) do godz. 14:00. Odwołania
rozpatrywane są w ciągu 3 dni.

§ 7.
O przyjęciu dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy decyduje dyrektor
szkoły.
Zainteresowani powinni przedstawić:
1. ostatnie świadectwo wydane w Polsce;
2. świadectwo (zaświadczenie) wydane przez szkołę za granicą.

§ 8.
Z listy uczniów przyjętych do szkoły dyrektor szkoły tworzy 3 oddziały klasowe - I a, I
b, I c, które liczą nie więcej niż 30 uczniów każdy.

§ 9.
Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie proponuje
realizację wybranych rozszerzeń w klasach o profilach:
matematyczno - ekonomicznym – (rozszerzenie: język angielski, matematyka,
geografia lub fizyka)
biologiczno - chemicznym – (rozszerzenie: biologia, chemia)
językowo - społeczna z elementami psychologii i prawa– (rozszerzenie spośród
następujących przedmiotów: język angielski lub język polski, historia lub geografia,
WOS)

§ 10.
Szkoła umożliwia naukę trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego,
rosyjskiego oraz szkolną współpracę młodzieży i nauczycieli w Europie za pomocą
technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach programu e - Twinning.

§11.
Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe:














język ukraiński,
język francuski (w grupie od minimum 10 osób),
e-Twinning ( język angielski, niemiecki, rosyjski),
koła (sportowe, artystyczne, filmowe -DKF, polityczno-prawne,
przedmiotowe),
zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, angielskiego,
niemieckiego, historii, biologii, geografii, fizyki, chemii,
wykłady, targi szkół wyższych, warsztaty na wyższych uczelniach (Uniwersytet
Gdański Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Gdańska,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Uniwersytet Szkoły
Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Wyższa Szkoła Bankowa w
Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny,
Szkolny Klub Wolontariatu (Młodzieżowa Grupa Wsparcia ENTER,
Wolontariat Coolturalny, Szkolne Koło Caritas, Szlachetna paczka, korepetytor
uczniowski),
zajęcia z Młodzieżowym Doradcą (motywator),
edukacja kulturalna (teatr, muzea, galerie, biblioteki, centra kultury),
opieka pielęgniarki, psychologa, pedagoga, profilaktyka,
wycieczki, zielone szkoły.
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