REGULAMIN REKRUTACJI
do II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
na rok szkolny 2018/2019

Opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze
zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 60 ze zm.)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 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
4. Zarządzenia Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2018 r.
§1. Przyjmowanie podań kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle
1. W II Liceum Ogólnokształcącym im. ppłk J. Modrzejewskiego w Jaśle na rok szkolny
2018/2019 oferujemy cztery oddziały klas pierwszych z następującymi zajęciami
edukacyjnymi realizowanymi w zakresie rozszerzonym:
1A (profil humanistyczno – prawniczy)

– język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie

1B ( profil promedyczny)

– biologia, chemia, matematyka

1C ( profil biologiczno – językowy)

– język polski, biologia, język angielski

1D ( profil politechniczny)

– matematyka, fizyka, informatyka, język angielski

2. Liczebność klas wynosi 32 uczniów.
3. Rejestracja kandydatów i nabór odbywa się w systemie elektronicznym v Edukacja
Nabór.
4. Prowadząc rekrutację z wykorzystaniem systemu v Edukacja Nabór dane kandydatów
wprowadzane są do systemu przez nich samych lub przez uprawnionego nauczyciela
w gimnazjum.
5. Z wydrukowanym z systemu kwestionariuszem wyboru szkół i klas, podpisanym
przez rodziców oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
kandydat zgłasza się do szkoły w terminie od 7 maja do 11 czerwca 2018 r., gdzie
członek komisji rekrutacyjnej weryfikuje i zatwierdza kandydata uczestniczącego

w naborze elektronicznym. Weryfikacja polega na porównaniu kwestionariusza
i dokumentacji z danymi w systemie.
6. 1. W przypadku kiedy dane osobowe kandydata oraz jego wyniki na świadectwie
ukończenia gimnazjum i wyniki z zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego wprowadzane są do systemu przez upoważnionego
nauczyciela gimnazjum kandydat lub rodzic kandydata zgłasza się ponownie do
szkoły po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w dniach od 29 czerwca do 6 lipca 2018
r. wraz z kompletem dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego) celem
weryfikacji
i potwierdzenia
woli
przyjęcia
do szkoły.
2. W przypadku kiedy dane osobowe kandydata oraz jego wyniki na świadectwie
ukończenia gimnazjum i wyniki z zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego wprowadzane są do systemu przez samego kandydata lub
przez członka komisji rekrutacyjnej (dla kandydatów spoza systemu) kandydat lub
jego rodzic musi się zgłosić do komisji rekrutacyjnej wraz z oryginałami lub
kserokopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez
dyrektora gimnazjum do którego uczeń uczęszczał w terminie do 22 czerwca do 26
czerwca 2018 r. do godz. 1500 celem weryfikacji lub wprowadzenia wyników do
systemu (dla kandydatów spoza systemu). Weryfikacji lub wprowadzenia wyników
dokonuje członek komisji rekrutacyjnej. Weryfikacja polega na porównaniu
dokumentów z kontem internetowym kandydata.
7. W dniu 29 czerwca 2018 r. do godz.1000 Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do
publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona
i nazwiska kandydatów wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która
decydowała o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia.
8. Potwierdzeniem woli podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle
jest dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
wraz z oryginałem
zaświadczenia
o szczegółowych
wynikach
egzaminu
00
gimnazjalnego w terminie od 29 czerwca do 6 lipca 2018 r. do godz. 15 .
9. W dniu 9 lipca 2018r. do godz. 1000 Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do
publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do oddziałów klasy pierwszej
zawierające imiona i nazwiska przyjętych wraz z informacją o liczbie wolnych miejsc
w danym oddziale klasy pierwszej oraz listy kandydatów nieprzyjętych.

§2. Terminarz pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego

1.

od 7 maja
do 11 czerwca 2018 r.

od 22 czerwca
2.

do 26 czerwca 2018 r.
do godz. 1500

3.

od 7 maja
do 27 czerwca 2018 r.

4.

29 czerwca 2018 r. do godz.
1000

5.

od 29 czerwca do 6 lipca
2018 r. do godz. 1500

9 lipca 2018 r.
6.
do godz. 1000

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Składanie (przez kandydatów spoza systemu
lub wprowadzających wyniki do systemu osobiście)
oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem:
- świadectwa ukończenia gimnazjum,
- zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego,
- inne dokumenty.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia w poszczególnych
oddziałach zawierające imiona i nazwiska kandydatów
oraz minimalną liczbę punktów, która decydowała
o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia w tym
oddziale.
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia lub ich rodzice
składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia
nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów
dokumentów.
Komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych do szkoły. Lista zawiera
imiona i nazwiska kandydatów przyjętych do danego
oddziału klasy pierwszej, oraz informację o liczbie
wolnych miejsc w oddziale.

§ 3.Warunki, tryb i kryteria postępowania rekrutacyjnego.
1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu kandydata do wybranej
przez niego klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:
a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
b) punkty uzyskane za oceny języka polskiego i matematyki oraz z dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji,
d) punkty uzyskane za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.
2. Wynik przedstawiony w procentach na zaświadczeniu z:
języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2.
Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi: 200- w tym:
maksymalnie 100 punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego,
maksymalnie 72 punktów za oceny języka polskiego i matematyki oraz z dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych
za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,
maksymalnie 21 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie
ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji .
4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych (języka polskiego,
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych) za oceny wyrażone w
stopniu:
ocena
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

punkty
18
17
14
8
2

5. Ustala się następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne do przeliczania na punkty
przy rekrutacji do klasy pierwszej:
klasa
Ia

Ib

zajęcia edukacyjne
język polski
matematyka
język angielski
geografia
język polski
matematyka
język angielski
biologia

Ic

Id

język polski
matematyka
język angielski
biologia
język polski
matematyka
język angielski
informatyka

6.1 Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat
może uzyskać maksymalnie 21punktów przy czym:
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.
6.2 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.
6.3 W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej. (art. 20 f 3 Ustawy o systemie oświaty).

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria: 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.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
następujące kryteria:
a) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
b) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
c) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą
średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali
przeliczeniowej ocen),
d) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą
ocenę z języka polskiego,
e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą
ocenę z języka obcego, (kryterium powinno zgodnie z rozszerzeniami programowymi
lub przyjętymi kierunkami kształcenia w tworzonych oddziałach),
f) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, zbieżnej
z rozszerzeniem programowym.

§4. Postępowanie uzupełniające
1. Po podaniu w dniu 9 lipca 2018 r. do publicznej wiadomości przez Komisję
Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy wolnych miejsc w
poszczególnych oddziałach, kandydaci ubiegający się o przyjęcie do II LO w Jaśle
składają w sekretariacie szkoły wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w
postępowaniu uzupełniającym.
2. Komisja rekrutacyjna w dniu 21 sierpnia 2018 r. rozpatrzy złożone przez kandydatów
wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym wg kryteriów
rekrutacji opisanych w § 3 Warunki, tryb i kryteria postępowania rekrutacyjnego
i w dniu 22 sierpnia do godz. 1000 poda do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu
uzupełniającym.

3. Od dnia 22 sierpnia do 24 sierpnia 2018r. rodzice kandydata potwierdzają wolę
przyjęcia poprzez przedłożenie w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. W dniu 27 sierpnia 2018r. do godz. 1000 komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych oddziałów klas pierwszych w rekrutacji
uzupełniającej.
5. Jeżeli po 27 sierpnia szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu ucznia do
szkoły decyduje dyrektor szkoły do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

