
Regulamin Rekrutacji  

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego  

w Staszowie  

Szkolny Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 

 

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego                      

w Staszowie będzie prowadzony elektronicznym systemem rekrutacyjnym  

 

www.swietokrzyskie.edu.com.pl 

  

 

§ 1 

Podstawa prawna 
 
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 
lata szkolne 2017-2018 – 2019/2020 do klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 
czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz. 586). 
 
2.  Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach nr 48/17 z dnia 31.03. 
2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr 
pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla 
dorosłych na rok szkolny 2017/2018 w województwie świętokrzyskim 

 

§ 2 
Wymagane dokumenty 

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji (zwanego 
dalej Systemem) i potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnych opiekunów, 
 

 kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
dyrektora gimnazjum, 

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia                                 
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

 fotografie (na odwrocie dane: imię i nazwisko, data urodzenia), 
 zaświadczenia o udziale i sukcesach w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 

(określone w § 1. pkt. 4 i 6 ), certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia umożliwiające 
skorzystanie z uprawnień. 

 
§ 3 

Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów 
Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie 
zwanego dalej „szkołą” składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 
 
1. Od 15 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r. do godz. 15: 
wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego   w Staszowie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
(wniosek wydrukowany  z Systemu Elektrycznego Naboru) 

http://www.swietokrzyskie.edu.com.pl/


 podanie musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna ), 
 jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, 

podanie zostaje przyjęte i zaakceptowane (w ciągu 5 dni) o czym kandydat 
zostanie poinformowany po zalogowaniu się do Systemu. Gdy informacja                   
o akceptacji podania nie pojawi się po 5 dniach należy zgłosić się do szkoły, do 
której zostało złożone podanie, 

 do chwili otrzymania informacji o akceptacji podania nie wolno zmieniać                          
w Systemie preferencji, ponieważ podanie zostanie odrzucone – informacja o tym 
fakcie pojawi się dla kandydata po zalogowaniu się do Systemu. W tym przypadku 
należy ponownie dostarczyć podanie do szkoły pierwszego wyboru. 

 
2. Do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 : 

 kopię  świadectwa  ukończenia  gimnazjum  poświadczoną  przez  dyrektora  gimnazjum 
 kopię  zaświadczenia  o  wynikach  egzaminu  gimnazjalnego  poświadczoną  przez   

dyrektora   gimnazjum, 
 zaświadczenie  o  uzyskaniu  tytułu  laureata  lub  finalisty  konkursów,  o  których  mowa 

w  §  2. 
 
3. Do 11 lipca 2017 roku od godz. 15:00: 

 oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, 

 pozostałe dokumenty, wymienione w: § 2. p.4,5 
Niezłożenie w wymaganym terminie niezbędnych dokumentów eliminuje 
kandydata z listy przyjętych! 
 

 
§ 4 

Warunki przyjęcia 

1. Całością prac związanych z przyjęciem uczniów do klas pierwszych zajmuje się Szkolna 
Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego  w Staszowie. 
 
2. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje suma liczby punktów, uzyskanych przez 
kandydata – maksymalnie 200 pkt.:  
a) za egzamin gimnazjalny  
b) za oceny z następujących przedmiotów: 
język polski 
matematyka 
język obcy nowożytny  

Dla wszystkich kandydatów 

Dodatkowo 
informatyka lub fizyka  
 

klasa o przedmiotach realizowanych w zakresie 
rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka lub 
język angielski 

biologia lub chemia  
 

klasa o przedmiotach realizowanych w zakresie 
rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka lub 
matematyka 

historia lub wiedza o społeczeństwie  
 

klasa o przedmiotach realizowanych w zakresie 
rozszerzonym: język polski, historia, wiedza                    
o społeczeństwie, j. łaciński i kultura antyczna 

informatyka lub wiedza o 
społeczeństwie  

klasa o przedmiotach realizowanych  w zakresie 
rozszerzonym: geografia, informatyka, 
matematyka lub wiedza o społeczeństwie 



c) inne osiągnięcia edukacyjne ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum. 
 
3. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych                                  
w postępowaniu rekrutacyjnym: 
a)  za wyniki egzaminu gimnazjalnego (do uzyskania maksymalnie 100 pkt.):  
 (j. polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, 
język obcy – po 0,2 punktu za każdy 1 procent uzyskanych wyników); 
b) za oceny ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego  oraz 
przedmiotu wybranego,  w zależności od profilu klasy,  wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum (do uzyskania maksymalnie 72 pkt.)   
 

Ocena Punkty 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 
c) za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (do 
uzyskania maksymalnie 20 pkt.)   

 za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt., 
 co najmniej półroczna aktywność w ramach wolontariatu – 3 pkt., 
 za udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, w tym: 

finalista jednego konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, lub zajęcie od 1 
do 3 miejsca w konkursach tematycznych na szczeblu wojewódzkim organizowanych 
przez szkoły – 10 pkt., 
finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim – 7 
pkt. 
d) za osiągnięcia sportowe lub artystyczne (w tym organizowane przez Liceum 
Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie): 

 na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt., 
 na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 3 pkt. 

e) za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty Staszowskiego Konkursu Wiedzy o Świecie 
Antycznym „Sapere aude” organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Staszowie) – 4 pkt. 
 
4. Konkursami organizowanymi przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty są konkursy 
przedmiotowe dla gimnazjalistów: języka polskiego, języka angielskiego, języka 
niemieckiego, języka rosyjskiego, języka francuskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, 
geografii, historii, informatyki. 
 
5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są 
liceum niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 4 pkt. 3. 
 
6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy wnioski uczniów zwolnionych ze zdawania 
egzaminu gimnazjalnego, biorąc pod uwagę liczbę punktów za oceny ze świadectwa 
gimnazjalnego oraz za inne osiągnięcia ucznia mnożąc uzyskaną w ten sposób liczbę 
punktów przez dwa. 



 
7.  O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego                    
w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na listach kandydatów do Szkoły. Do 
szkoły zostaną przyjęcia kandydaci, którzy uzyskali w kolejności największą ilość 
punktów. 
 
8. Ocena naganna i nieodpowiednia z zachowania absolwenta gimnazjum 
uniemożliwia przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Staszowie.  
 
9. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły, w przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, mają w następującej 
kolejności:  

 sieroty, osób przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 
osób z rodzin zastępczych; 

 kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 
ustalono indywidualny program lub tok nauki. 

 kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru 
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej.  

10. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydatów we wszystkich przypadkach, również 
nieobjętych niniejszymi postanowieniami, podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna,            
a zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

 
 

§ 5 
Terminy posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej i ogłoszenia wyników rekrutacji 

 
1. 27 – 29 czerwca 2017 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                        

o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego                  
w Staszowie i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w 
tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których 
mowa w art. 20 t ust.7 ustawy o systemie oświaty.  

2. Do 03 lipca 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

3. Do 12 lipca 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

4. Zakończenie rekrutacji 01 sierpnia 2017 r.       
 

 
§ 6 

Tryb odwoławczy i inne przypadki 
 
1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną  należy składać  w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji do Dyrektora 

szkoły. 

2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania. 

3. Decyzję podjętą przez Dyrektora szkoły uważa się za ostateczną. 

        

 



§ 7 
 

Załącznikiem do regulaminu jest dokument: „Zasady elektronicznego naboru do szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski na rok szkolny 
2017/2018”. 

 
Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2017/2018 

 
Nazwa klasy Przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym 
Języki obce 

Matematyczna  matematyka, informatyka,                      
fizyka lub j. angielski (do wyboru) 

j. angielski, 
do wyboru: j. francuski, j. niemiecki/ 
j. rosyjski/ j. włoski 

Biologiczno - 
chemiczna 

biologia, chemia,  
fizyka lub matematyka (do wyboru) 

j. angielski, 
do wyboru: j. francuski, j. niemiecki/ 
j. rosyjski/ j. włoski dodatkowo 
Lingua Latina medicinalis - autorski 
program nauczania j. łacińskiego 

Humanistyczna j. polski, historia, wiedza o 
społeczeństwie,  j. łaciński i kultura 
antyczna 

j. angielski, 
do wyboru: j. francuski, j. niemiecki/ 

j. rosyjski/ j. włoski dodatkowo: 
zajęcia artystyczne 

Mundurowa geografia, informatyka, 

matematyka lub wiedza                            
o społeczeństwie (do wyboru) 

j. angielski, 
do wyboru: j. francuski, j. niemiecki/ 
j. rosyjski/ j. włoski 

 


