Zasady rekrutacji uczniów do I klasy

XIII Liceum Ogólnokształcącego
dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących
na rok szkolny 2017/2018
ul. H. Sienkiewicza 43, 41-800 Zabrze
Na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20
do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586).

I. Termin składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych:

19 maja 2017 r. – 19 czerwca 2017 r.
II. Termin dostarczania potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum
i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

23 czerwca 2017 r. – 27 czerwca 2017 r.
III. Dokumenty kandydata do liceum ogólnokształcącego powinny zawierać:
1.

podanie - kwestionariusz osobowy ucznia,

2.

skierowanie do kształcenia specjalnego od Prezydenta Miasta,

3.

orzeczenie z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego,

4.

3 fotografie legitymacyjne ( podpisane na odwrocie),

5.
6.
7.
8.

potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli posiada),
audiogram,

9.

kartę zdrowia i szczepień, bilans zdrowia.

IV. Kryteria naboru do klas pierwszych:
O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się:
1. Absolwenci gimnazjum.
2. Uczniowie posiadający średnią ocen na świadectwie co najmniej 3,5.
3. Uczniowie posiadający ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

V. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum
i szczególne osiągnięcia ucznia:
1. Do liceum ogólnokształcącego dodatkowo będą brane pod uwagę następujące zajęcia
edukacyjne:
a) język polski,
b) matematyka,
c) historia,

d) informatyka - z których oceny będą przeliczane na punkty.
2. Oceny z wybranych przedmiotów:
 Dopuszczający – 2 pkt
 Dostateczny – 8 pkt
 Dobry – 12 pkt
 Bardzo dobry – 16 pkt
 Celujący – 20 pkt

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt
4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą
punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
5. Odwołania od decyzji Komisji można składać u Dyrektora w ciągu trzech dni od ogłoszenia listy
uczniów przyjętych
6. Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.

VI. Ogłoszenie list kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego zakwalifikowanych
do szkoły z podziałem na oddziały:
7 lipca 2017 r.
VII. Termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez
dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów
zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:
7 lipca 2017 r. - 13 lipca 2017r.
VIII. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły:
14 lipca 2017 r.
LIMIT MIEJSC: 8

