Regulamin
rekrutacji uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego
im płk. pil. S. Skarżyńskiego w Krakowie
na rok szkolny 2018/2019
Zasady rekrutacji reguluje:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 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.
- ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy –
Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w
województwie małopolskim.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
1. Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną powołuje i ustala jej zadania dyrektor XXIII LO
2. W skład komisji wchodzą nauczyciele XXIII LO i pedagog szkolny
3. Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna zatwierdza listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych i
udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji o możliwości wyboru innej szkoły.
Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
1. spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i
2. dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 kwietnia do *) od 11 do
18 lipca
11 czerwca 2018
od 23 kwietnia do *) od 11 do
27 lipca
27 czerwca 2018

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia

od 22 do 26
czerwca 2018

4. kandydatów niezakwalifikowanych

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i

29 czerwca 2018
godz.12:00

5. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole

do 9 lipca 2018

3. gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy

6. kandydatów nieprzyjętych

10 lipca 2018
godz. 12:00

nie dotyczy
*) 30 lipca
godz.12:00
*) do 21
sierpnia
*) 22 sierpnia
2018
godz. 12:00

*) terminy w postępowaniu uzupełniającym

Kwalifikowanie kandydatów do szkoły
1. O przyjęciu do klasy pierwszej XXIII LO decydują:
a) liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego z :
 języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych
(biologia, geografia, fizyka i chemia) - wynik procentowy mnoży się przez 0,2.
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – wynik procentowy mnoży się przez 0,2
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów
b) liczba punktów za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i
trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wg. następującego przelicznika:
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celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 pkt, dopuszczający - 2 pkt.
Za oceny na świadectwie można uzyskać maksymalnie 72 punktów.
c) liczba punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt.
- udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych (zgodnie z rozp.
MEN z dn. 14 marca 2017) max. 10 pkt
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
Za szczególne osiągnięcia można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
d) zachowanie co najmniej dobre.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym
wynosi 192. Minimalna liczba punktów, jaką powinien uzyskać kandydat do XXIII LO wynosi 80.
3. Profile klas wraz z rozszerzeniami:

klasa

A

grupy edukacyjne
lotnicza
Przedmioty punktowane
przy rekrutacji:
 język polski
 matematyka
 język angielski
 inny*

B

Proponowane
rozszerzenia:
 matematyka
 geografia / fizyka
 j. angielski

społeczno - medialna
Przedmioty punktowane
przy rekrutacji:
 język polski
 historia
 język angielski
 inny*

Proponowane
rozszerzenia:
 język polski
 historia
 język angielski

turystyczno - ekologiczna
Przedmioty punktowane przy
rekrutacji:
 język polski
 geografia
 język angielski
 inny*

Proponowane rozszerzenia:
 geografia
 biologia / chemia
 j. angielski

turystyczno - ekologiczna
Przedmioty punktowane przy
rekrutacji:
 język polski
 geografia
 język angielski
 inny*

Proponowane rozszerzenia:
 geografia
 biologia / chemia
 j. angielski

*) do wyboru spośród: matematyka, historia, biologia, geografia, chemia,
4. Kandydaci do XXIII LO zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego otrzymuję liczbę punktów uzyskanych z
języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych pomnożoną przez dwa.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu co najmniej
wojewódzkim przyjmowani są niezależnie od powyższych kryteriów.
6. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną przyjmowani są niezależnie od powyższych kryteriów.
Rekrutacja kandydatów
1. Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna przyjmuje kandydatów do XXIII LO w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego oraz po złożeniu przez niego następujących dokumentów:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły ( dotyczy tylko kandydatów nie objętych rekrutacją elektroniczną)
b) kwestionariusz osobowy
c) 2 opisane fotografie (imię i nazwisko)
d) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
e) świadectwo ukończenia gimnazjum
f) kartę informacyjną gimnazjalisty
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g) kartę zdrowia
h) dokumenty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu (dotyczy laureatów )
i) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy uczniów integracyjnych)
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjno –Kwalifikacyjnej, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni
może wnieść do dyrektora szkoły w terminie do trzech dni od zakończenia rekrutacji.
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