Informatyczne Liceum Ogólnokształcące

Regulamin rekrutacji
do klas pierwszych na rok szkolny 2018 / 2019
Rekrutacja będzie przeprowadzona poprzez złożenie podania do sekretariatu szkoły oraz za
pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia do „Computer College”
www.cc.edu.pl link: Rekrutacja
Wyniki rekrutacji będą do wglądu w sekretariacie szkoły.
Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się na podstawie:
I. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 14 marca 2017r. 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. poz.
586 z 20 marca 2017r.)
II. Zarządzenia Nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny
2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły
ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na
semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.

1. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200, w tym:
a) maksymalnie 100 punktów - za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku

nauki w gimnazjum - 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z:
języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
b) maksymalnie 79 punktów w tym: za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum – (72 pkt) ,
za „czerwony pasek” - (7pkt)
W rekrutacji do liceów ogólnokształcących punktowane są oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum w tym:
obligatoryjnie: j. polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane przez Dyrektora szkoły, tj:






Klasa policyjna:





język polski,
matematyka,
historia,
język obcy: j. angielski lub język niemiecki






język polski,
matematyka,
historia,
język obcy: j. angielski lub język niemiecki

Klasa ogólna:

Klasa administracyjno-prawna:
 język polski,
 matematyka
 historii,
 wiedzy o społeczeństwie
Klasa wojskowa:





język polski,
matematyka,
geografia
język obcy: j. angielski lub język niemiecki

Klasa straży pożarnej
język polski,
matematyka,
geografia
język obcy: j. angielski lub język niemiecki






Klasa służby więziennej:





język polski,
matematyka,
geografia
język obcy: j. angielski lub język niemiecki

Punktacja za uzyskane oceny
celujący
- 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry
– 14 punktów
dostateczny
- 8 punktów
dopuszczajacy - 2 punkty
c) maksymalnie
21 punktów – za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie szczególne

osiągnięcia edukacyjne, artystyczne I sportowe wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
18 punktów ( zgodnie z opisem w tabeli numer 1),
3 punkty – aktywność społeczna (wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego).
Tab. 1 Punkty przyznaje się za:

L.p.

Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie

Liczba
punktów

Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty
1. Finalista konkursu przedmiotowego

10

2. Laureat konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego

7

3. Finalista konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego

5

Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie – artystyczne
1.

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych rocznym planem nauczania szk. art.

10

2.

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym planem nauczania szk. art.

4

3.

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym planem nauczania szk. art.

3

Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez KO
1.

Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej)

10

2.

Finalista konkursu przedmiotowego

7

3.

Laureat konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych (dwóch lub więcej)

7

2

4.

Finalista konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych (dwóch lub więcej)

5

5.

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

6.

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub turnieje wiedzy artystycznej
1.

Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych rocznym plan. naucz. szk. art.

10

2.

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych rocznym plan. naucz. szk. art.

7

3.

Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych rocznym planem nauczania szk. art.

7

4.

Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych rocznym planem nauczania szk. art.

5

5.

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym plan. naucz. szk. art.

3

6.

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym plan. naucz. szk. art.

2

Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez KO lub inne podmioty
działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu
1. Międzynarodowym

4

2.

Krajowym

3

3.

Wojewódzkim

2

4.

Powiatowym

1

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych I sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 zostanie opublikowany na stronie
www.kuratorium.szczecin.pl/ oraz zamieszczony jako załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji II LO w Koszalinie.
2. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim – zgodnie z listą ogłoszoną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
3. Szczególnymi osiągnięciami są dokonania i sukcesy kandydata wpisane na świadectwie ukończenia
gimnazjum oraz zawarte w dołączonych dokumentach (jeżeli dostarczone są kopie tych dokumentów
wymagane jest ich potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora gimnazjum).

4.

WYKAZ KLAS PIERWSZYCH Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2018/2019

L.p.

Klasa

1.

Policyjna

2.

Ogólna

3.

Administracyjno – prawna

4.

Przedmioty z proponowanym rozszerzonym
programem nauczania oraz uzupełniające
matematyka, geografia, język angielski
WOS, język polski, język angielski
WOS, język polski, język angielski

Wojskowa

matematyka, geografia, język angielski

5.

Straży pożarnej

matematyka, geografia, język angielski

6.

Służby więziennej

matematyka, geografia, język angielski

3

Języki obce
angielski, niemiecki,
angielski, niemiecki
angielski, niemiecki
angielski, niemiecki
angielski, niemiecki
angielski, niemiecki

Terminarz gimnazjalisty
Terminy w rekrutacji

Rodzaj czynności
Zarejestrowanie się w serwisie internetowym pod adresem: ww.cc.edu.pl
oraz złożenie podania o przyjęcie do szkoły (w wersji papierowej) do klasy pierwszej
trzyletniego liceum ogólnokształcącego

9 maja - 19 czerwca 2018r.
do godz. 15.00

Załączniki do podania o przyjęcie do szkoły:
- 3 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);
- zaświadczenie komisji konkursowej (laureat/ finalista olimpiady/konkursu)
- orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli uczeń
posiada!)

9 maja - 5 lipca 2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 - 19 czerwca 2018r.
do godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.

22 - 26 czerwca 2018r.
do godz. 15.00

do 28 czerwca 2018r.

6 lipca 2018r.
do godz. 12.00

do 10 lipca 2018r. do
godz. 15.00

11 lipca 2018r. do
godz. 12.00
dnia 12 lipca 2018r. do
godz. 15.00

Dostarczenie kopii dokumentów: kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kopii
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum
ogólnokształcącego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

WYNIKI REKRUTACJI. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
niezakwalifikowanych.

zakwalifikowanych

i

kandydatów

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
do LO Computer College w Koszalinie w postaci przedłożenia:
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o
ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do LO Computer
College
- karty zdrowia.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (po potwierdzeniu woli uczęszczania do LO
Computer College w Koszalinie.
Poinformowanie przez dyrektora liceum ogólnokształcącego kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2018 r.

4

