Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
4-letniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
na rok szkolny 2021/2022
Podstawy prawne:
1) Art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z
2019 r. poz. 1737)
3) Zarządzenie nr 4/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
4) Na podstawie § 11baa ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.
493 z późn. zm.)
§1
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostanie
przeprowadzona w formie elektronicznej przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.

§2
Kryteria przyjęć do klas pierwszych
1.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły
ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200
punktów, w tym:
2.
Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
– maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania; wynik przedstawiony w
procentach z:
1) języka polskiego – mnoży się przez 0,35,
2) matematyki – mnoży się przez 0,35,
3)
języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

3.
Punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
przedmiotów oraz inne osiągnięcia – maksymalnie 100 punktów możliwych do
uzyskania:
1)
Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 72 punkty możliwe do
uzyskania:
a)
celujący – 18 punktów,
b)
bardzo dobry – 17 punktów,
c)
dobry – 14 punktów,
d)
dostateczny – 8 punktów,
e)
dopuszczający – 2 punkty.
Przedmiotami branymi pod uwagę są:
w klasie politechnicznej: język polski, matematyka, język obcy, fizyka lub
informatyka
w klasie medycznej: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub
chemia
do wyboru
-

w klasie menadżerskiej: język polski, matematyka, język angielski, geografia

w klasie dziennikarsko-prawniczej: język polski, matematyka, język obcy,
historia lub biologia.
2)

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

3)
Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej kandydat może uzyskać łącznie co najwyżej 18 punktów; sposób
przeliczania osiągnięć na punkty stanowi § 6 ust. 1 pkt 1 – 5 Rozporządzenia MEN z
dnia 21 sierpnia 2019 r.
Link do tego rozporządzenia:
http://prawo.seim.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym
2020/2021 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które
mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – reguluje:
Zarządzenie nr 4/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w
sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku
szkolnym 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
Link do tego zarządzenia:
https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-ko
munikaty/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-w-rszk-2020-21-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-sp/

4)
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
4.
Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu
ósmoklasisty z powodów zdrowotnych, liczbę punktów za ten egzamin ustala się,
przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
w sposób następujący:
1)
za uzyskanie z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a)
celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b)
bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c)
dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d)
dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e)
dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
2)
a)
b)
c)
d)
e)

za uzyskanie z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
celującym – przyznaje się 30 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
dobrym – przyznaje się 20 punktów,
dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
§3

Ustala się następującą listę kryteriów w przypadku równorzędnych wyników:
1) Punktacja za oceny z przedmiotów (nr 1, nr 2, nr 3, nr 4);
2) Kandydat ma problemy zdrowotne;
3) Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 131 ust. 2 ustawy
Prawo oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność
kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą;
4) Ocena zachowania;
5) Średnia z przedmiotów obowiązkowych;
6) Ocena z języka polskiego;
7) Ocena z języka obcego;
8) Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty;

9) Ocena z przedmiotu zbieżnego z profilem lub kierunkiem kształcenia;
10) Kolejność wynikająca z ręcznego porządkowania list chętnych.
§4
Terminy rekrutacji:
1. Od 17 maja od godz. 8.00 do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie przez
kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wygenerowanych z
elektronicznego systemu rekrutacji w swojej szkole podstawowej wraz z
dokumentami
2. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty oraz innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (dotyczy
kandydatów nieobjętych elektronicznym systemem naboru) oraz ewentualna
zmiana preferencji kandydatów
3. Do 15 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – weryfikacja zgromadzonych w systemie danych
o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów (spoza systemu)
4. 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia; listy
umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły
5. Od 23 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez
rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprzez złożenie
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
6. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
7. 2 sierpnia 2021 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
8. Do 3 sierpnia 2021 r. – opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
9. Do 5 sierpnia 2021 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
10.Do 3 dni od daty wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia –
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
11.Do 3 dni od daty otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – wniesienie do
dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (wzór odwołania
stanowi załącznik nr 2)
12.Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – dyrektor szkoły rozpatruje
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

§5
Dokumenty wymagane przy składaniu oryginałów świadectw:
1.
2.
3.

4.
5.

karta zdrowia
dwa zdjęcia podpisane na odwrocie (imię i nazwisko oraz data urodzenia)
deklaracja wyboru nauki języków obcych, wyboru jednego przedmiotu spośród
filozofii, plastyki, muzyki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej1 oraz
uczestnictwa w zajęciach religii lub etyki, pobrana ze strony II LO w Dębicy,
wypełniona i podpisana przez rodziców (załącznik nr 1)
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o
przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, mogą być przesyłane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i
uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron
internetowych tych jednostek.

1

Grupa przedmiotowa z filozofii, plastyki, muzyki lub języka łacińskiego i kultury antycznej
powstanie pod warunkiem, że będzie liczyć co najmniej 30 uczniów. W klasach pierwszych w roku
szkolnym 2021/2022 powstaną łącznie 4 grupy z tych przedmiotów.

