Harmonogram rekrutacji
do klas pierwszych Liceum
Ogólnokształcącego oraz
Technikum
na rok szkolny 2020/2021
po zamianach

§1
Podstawa prawna

Art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148,
1078, 1287, 1680 i 1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy
– Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).
1.

2. Na podstawie § 11b ust. 2rozporządzenia 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. poz. 493 z późn.zm.).

§2
Terminarz rekrutacji
1.

2.

Rekrutacja do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale prowadzona jest w systemie
elektronicznym.
Terminy rekrutacji są ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Terminy rekrutacji 2020/2021
Lp

1

2

3

4

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem oddziałów przygotowania wojskowego.

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 26 czerwca 2020r.
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
do 10 lipca 2020r. do godz.
15.00
Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do oddziału od 15 czerwca 2020 r. do 22
przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej.
czerwca 2020 r. do godz.
15.00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału przygotowania
od29 czerwca 2020 r. do3
wojskowego.
lipca 2020 r.;
II termin1 do 30 lipca 2020 r.

5

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

6

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na
badanie lekarskie.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe −także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu. *
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

7

8
9
10

11
12
13
14

15

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

16

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

I termin 4 lipca 2020 r. do
godz. 15.00
II termin do 31 lipca2020 r. do
godz. 15.00
od 31 lipca do 4 sierpnia 2020
r. do godz. 15.00
do 11 sierpnia 2020 r.

12 sierpnia 2020 r.
od 15 czerwca 2020 r.
do14 sierpnia 2020 r.
od 13 sierpnia do 18sierpnia
2020 r. do godz. 15.00

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00
do 20 sierpnia 2020 r.
do 22 sierpnia 2020 r.
do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadniania odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora szkoły

1

Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli
przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie
poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 5 .

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub
kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na
przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub
orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.

3. Informacje dotyczące kandydatów spoza systemu rekrutacji elektronicznej wprowadza do Systemu
OMIKRON, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale jako szkoła pierwszego wyboru.
4. Składanie wniosków spoza systemu rekrutacji elektronicznej odbywa się od 15.06.2020 r. do
10.07.2020 r. w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00.

5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o

przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a 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. poz. 493
z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
e-mail: rekrutacja@lo-skala.pl
6. Listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych) zostaną podane do publicznej wiadomości także na stronie internetowej
szkoły www.lo-skala.edu.pl

§3
Planowane oddziały klasy pierwszej w roku szkolny 2020/21

W roku szkolnym 2020/21 planuje się utworzyć następujące oddziały klas pierwszych. Ustala się
wykaz zajęć edukacyjnych wskazanych do punktacji za ocenę na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:

Typ szkoły

Klasa

Liceum
Ogólnokształcące

Kl.A wojskowa - język polski, matematyka, geografia, język
oddział przygotowania angielski
wojskowego

Technikum

Przedmioty

Kl.B wojskowa policyjna

- język polski, matematyka, geografia, język
angielski

Kl.C strażacko ratownicza

- język polski, matematyka, chemia, język
angielski

Kl.D humanistyczna

- język polski, matematyka, historia, język
angielski

Kl.E przyrodniczoturystyczna

- język polski, matematyka, geografia, język
angielski

Technik informatyk

- język polski, matematyka, informatyka, język
angielski

Technik logistyk

- język polski, matematyka, geografia, język
angielski

Technik spedytor

- język polski, matematyka, geografia, język

angielski

2.

Językiem obcym kontynuowanym jest j. angielski, drugi język obcy wybiera kandydat
spośród następujących: j. niemiecki, j. rosyjski.

§4
Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji
1.

O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:
wynik egzaminu ósmoklasisty, przy czym wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawiony
w procentach z:
a) języka polskiego, mnożone przez 0,35
b) matematyki, mnożone przez 0,35

2.

e) języka obcego nowożytnego, mnożone przez 0,30
Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych
wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , za oceny wyrażone w stopniu:

celujący

18 pkt.

bardzo dobry

17 pkt.

dobry

14 pkt.

dostateczny

8 pkt.

dopuszczający

2 pkt.

3. Punkty za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3.

Wykaz zajęć edukacyjnych z rozszerzonym programem nauczania.

Typ szkoły

Liceum
Ogólnokształcące

Klasa

Rozszerzony program
nauczania

Kl.A wojskowa- oddział przygotowania
wojskowego

geografia, wiedza o społeczeństwie

Kl.B wojskowo-policyjna (innowacja
pedagogiczna )
Kl. C strażacko-ratownicza

geografia, wiedza o społeczeństwie
-biologia, chemia

Kl. D humanistyczna

-język polski, historia

Kl. E przyrodniczo-turystyczna

- geografia, biologia

Technik informatyk

-informatyka, język angielski

Technik logistyk

-geografia, język angielski

Technik spedytor

- geografia, język angielski

Technikum

