Regulamin rekrutacji
do IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PUŁAWACH
Podstawa prawna:


Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r , poz. 60) art. 149 ust.
1 i 4, art. 155 ust. 1 i 4, art. 165 ust. 1 i 3, art. 187 ust. 1 i 4



Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe art. 136 ust. 1 i 2, art. 141 ust. 1 i 2, art.
161 Ustawy - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r poz. 59)



Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r §11 pkt 1,2 w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/182019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej
szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum ( Dz.
U. z 2017r poz. 586)



Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017r w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego ( Dz. U. z 2017rpoz. 671),



Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017r poz. 649)



Zarządzenie Nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.
I

Informacje ogólne i planowane oddziały w IV Liceum Ogólnokształcącym w Puławach
w roku szkolnym 2019/2020 :


W roku szkolnym 2019/2020 szkoła planuje utworzenie dwóch oddziałów sportowych
liczących po 24 uczniów realizujących oprócz trzech godzin podstawy programowej
z wychowania fizycznego, siedmiogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu
piłki ręcznej dla chłopców i dziewcząt oraz piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt.



Pierwszy planowany odział dla absolwentów gimnazjum oferuje przedmioty w zakresie
rozszerzonym do wyboru, drugi planowany oddział dla absolwentów szkoły podstawowej
będzie oddziałem o profilu politologicznym z rozszerzonymi przedmiotami: geografia,
WOS, język angielski.



Kandydat wybierając oddział, uwzględnia dyscyplinę sportową zgodnie z ofertą szkoły.



Pierwszym językiem obcym nauczanym we wszystkich oddziałach na poziomie
kontynuacyjnym jest język angielski.



Oddział sportowy realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem
nauczania obowiązującym w liceum ogólnokształcącym w danym oddziale (klasie).



Uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego obowiązują wszystkie
terminy z rekrutacji ogólnej oraz zaliczenie próby sprawności fizycznej.



Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego, przystąpić musi do testu
sprawności fizycznej. Warunkiem przystąpienia do tego testu jest przedłożenie przez

kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych wydanego przez
przychodnię sportowo-lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.


Komisja rekrutacyjna przy przyjmowaniu kandydatów do IV Liceum Ogólnokształcącego w
Puławach uwzględnia opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.
II

Zasady rekrutacji:


O przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach może ubiegać się kandydat,
który posiada świadectwo ukończenia gimnazjum.



Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez
przychodnię sportowo-lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,



Zaliczenie próby sprawności fizycznej – odbędzie się w Hali Sportowej Zespołu Szkół
Technicznych i na boisku „Orlik” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. A.J. ks.
Czartoryskiego. Terminy testów sprawności fizycznej oraz sposób ich przeprowadzania
zostanie podany na stronie szkoły http://www.4lo.pulawy.pl/



Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
III

Zasady punktacji:


Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen:

1) celujący – 18 pkt.
2) bardzo dobry – 17 pkt.
3) dobry – 14 pkt.
4) dostateczny – 8 pkt.
5) dopuszczający – 2 pkt.


Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) język polski,
2) historia i wiedza o społeczeństwie,
3) matematyka,
4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia)
5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2.


W przypadku przeliczania na punkty innych kryteriów, ustala się:



za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.



za uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:



tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,



tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,



tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:


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



dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,



dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,



tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt,



tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt



tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-3,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:


międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,



krajowym – przyznaje się 3 pkt,



wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,



powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 pkt.
6) inne osiągnięcia nieujęte w Warunkach i Kryteriach Rekrutacji IV Liceum
Ogólnokształcącego –
przyznaje się punkty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
marca 2017 r., o którym mowa w § 1 pkt 1.


W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.



W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, punkty
przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017 r., o którym mowa w § 1 pkt 1.

IV
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do IV Liceum Ogólnokształcącego w Puławach wydrukowany z systemu
naboru elektronicznego Vulcan (KSEON Optivum) zawierający informacje i załączniki określone w
art. 20t Ustawy o systemie oświaty, potwierdzone podpisem kandydata i prawnego opiekuna.

2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
3. Oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego, które należy złożyć po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
4. Dwie fotografie z zapisanymi na odwrocie danymi: imię, nazwisko, data urodzenia – składane
wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego.
5. Karta zdrowia, którą należy dostarczyć do 31 sierpnia 2019 r.
6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata wydane przez przychodnię sportowolekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.
7. Życzenie rodzica (prawnego opiekuna), wyrażone w formie najprostszego oświadczenia,
dotyczące nauki religii lub etyki zgodnie z §1.1-2 Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1992
roku Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) złożone wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
V
Terminarz rekrutacji:
W roku szkolnym 2019/2020 obowiązuje terminarz rekrutacji i składania dokumentów określony
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Zarządzeniu Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w
Lublinie z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół
ponadgimnazjalnych i klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej na terenie województwa
lubelskiego na rok szkolny 2019/2020:
Rodzaj czynności

Lp.

Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym

1.

Składanie wniosków do wybranych szkół

od 8 kwietnia 2019 od 12 lipca 2019
do 15 maja 2019
do 26 lipca 2019

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

do 6 czerwca 2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy do 10 czerwca 2019
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne
wyniki prób sprawności fizycznej

do 1 sierpnia 2019

4.

Możliwość
szkoły

wyboru od 14 czerwca 2019
do 17 czerwca 2019

nie dotyczy

5.

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia od 21 czerwca 2019
szkoły podstawowej/ gimnazjum i kopii do 25 czerwca 2019
zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty/gimnazjalnego
przez

nie dotyczy

dokonania

zmiany

do 31 lipca 2019

kandydatów
elektroniczną

nieobjętych

rekrutacją

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną do 3 lipca 2019
wniosków
o
przyjęcie
do
szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

do 15 sierpnia 2019

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez 4 lipca 2019
komisję rekrutacyjną listy kandydatów godz. 10.00
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia

16 sierpnia 2019
godz. 10.00

8.

Potwierdzenie przez kandydatów woli do 8 lipca 2019
podjęcia nauki w danej szkole poprzez do godz. 14.00
dostarczenie
oryginału
świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum
oraz oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego,
kopii aktu urodzenia, karty zdrowia,
2 fotografii.

do 28 sierpnia 2019
do godz. 14.00

9.

Publikacja list przyjętych do szkoły

29 sierpnia 2019
godz. 15.00

12 lipca 2019
godz. 12.00

VI
Tryb odwoławczy
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych rodzic (prawny opiekun) kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do IV Liceum
Ogólnokształcącego w Puławach.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (prawnego
opiekuna) z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia.
3. Rodzic (prawny opiekun) kandydata może wnieść do Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
w Puławach odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

