KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
KLAS PIERWSZYCH
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
na rok szkolny 2014/2015

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych
ustaw (Dz. U. 2 2014 r. poz. 7).
2. Zarządzenie nr 6/2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie
terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen
z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie świętokrzyskim.
3. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie rekrutacji do
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej gimnazjum: liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej.

KRYTERIA
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Śniadeckiego w Kielcach o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez Dyrektora Szkoły, uwzględniające:
1. Oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych tj.:
- matematyki;
- języka angielskiego
- z przedmiotu dodatkowego w zależności od wybranej klasy:
1A - historia,
1B - historia,
1C - geografia,
1D - geografia,
1E - fizyka,
1F - fizyka,
1G - biologia
1H - biologia
1i - biologia
2. Osiągnięcia ucznia:
a) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.
b) Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym
za oceny wymienione w pkt.1, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie wynosi 200pkt. w tym:
a) Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyżej wymieniony egzamin- 100 pkt
b) Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
z przedmiotów wskazanych w pkt.1 -76pkt.
c) Liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia kandydata- maksymalnie
24 pkt.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej z jednego przedmiotu, organizowanych przez Ṡwiętokrzyskiego Kuratora Oświaty, przyjmowani
są do Szkoły niezależnie od wymienionych kryteriów.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego,
na II etapie postępowania przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Ponadto komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę następujące kryteria dodatkowe:
- łączną liczbę punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym dla kandydata do oddziałów A i B;
- łączną liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych (fizyki, biologii, chemii, geografii) dla kandydata do oddziałów C, D, E, F, G, H, I;
- wyższą ocenę z przedmiotu dodatkowego wskazanego przez szkołę dla danego oddziału;
- ocenę zachowania.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego na III
etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata.
b) niepełnosprawność kandydata.
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
d) niepełnosprawność obojga rodziców.
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
7. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej bierze się pod uwagę liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie, o których mowa
w pkt.1 oraz za szczególne osiągnięcia, o których mowa w pkt.2. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów mnoży się przez 2
8. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni
kandydaci nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Decyzje o ich przyjęciu do Szkoły podejmuje Dyrektor po zakończonej rekrutacji.
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