Zarządzenie 2/2020
Dyrektora Liceum Ogólnokształcacego im. Ziemi Żuławskiej
w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniajacego
na rok szkolny 20120/2021 do Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym
Dworze Gdańskim

Na podstawie:
1. art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
2. Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów;
3. Zarządzenia Nr 3/2020 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31
stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych
szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3
ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych
szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na
rok szkolny 2020/2021
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Zarządzenie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskie w Nowym
Dworze Gdańskim określa:
1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnym,
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku
przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu
objętego egzaminem ósmoklasisty;
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb i
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego.

§ 2.
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
- mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka nowożytnego
- mnoży się przez 0,3;
§ 3.
1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
2. W procesie rekrutacji do poszczególnych klas przelicza się punkty z zajęć
edukacyjnych:
1) do klasy humanistycznej: język polski, matematyka, historia i język angielski,
2) do klasy matematyczno – informatycznej: język polski, matematyka,
informatyka i fizyka.
3) do klasy biologiczno – chemicznej: język polski, matematyka, biologia i
chemia.
§ 4.
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wyróżnieniem przyznaje się
7 punktów.
§ 5.
1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:
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:
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:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10
punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata tytułu 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 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 2 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 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.
2. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§ 6.
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.
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka
obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
2) języka nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu
a)
b)
c)
d)
e)

celującym – przyznaje się po 30 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty;
§ 8.

W przypadku kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskają
jednakową ilość punktów pierwszeństwo przyjęcia do szkoły uzyskuje uczeń :

1) z problemami zdrowotnymi, które ograniczają możliwość wyboru kierunku
kształcenia na podstawie opinii specjalistycznej poradni,
2) z rodziny wielodzietnej (rodzina z co najmniej trojgiem dzieci),
3) z rodziny zastępczej,
4) wychowywany przez samotnych rodziców,
5) niepełnosprawny lub mający niepełnosprawnego rodzica albo rodzeństwo.
§ 9.
1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do
szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym
przeprowadzanym do danej szkoły.
3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym
zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
§ 10.
1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy
1) Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym;
2) Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym
kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania
uzupełniającego;
3) Sporządzenie
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych;
2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z
wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i
godziny posiedzeń komisji.
3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
4. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział
co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
5. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania
informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą
naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
6. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności:
1) datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

2) imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na
posiedzeniu,
3) informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez
komisje rekrutacyjną w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego.
4) Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
7. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego załącza
się w szczególności:
1) listy zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły
2) informację o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów liczbie punktów
przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
3) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
4) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
5) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

