Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do
XIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
Białystok ul. Promienna 13A
Klasy po szkole podstawowej

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z
2017 r. poz.60 ze zm.) art. 149.
2. Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty z 28 lutego 2019 roku w sprawie wykazu zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, w
postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, w województwie podlaskim
3. Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w województwie podlaskim dla
absolwentów szkół podstawowych do klas I publicznych liceów ogólnokształcących …
4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postepowania
rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

KLASA PIERWSZA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
klasa Dyscyplina sportowa Rozszerzenia
IA
pływanie
język
angielski,
geografia

Drugi język
biologia, j. niemiecki

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego może
ubiegać się absolwent szkoły podstawowej, który uzyskał pozytywny wynik z prób
sprawności fizycznej określonych przez Polskie Związek Pływacki .
2. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych za:
• wyniki egzaminu ósmoklasisty,
• oceny z wybranych zajęć edukacyjnych odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej,
• świadectwo z wyróżnieniem,
• inne osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza POZ,
poświadczające bardzo dobry stan zdrowia.
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3. Wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, z których oceny brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny
2019/2020 do klasy pierwszej to:
język polski, matematyka oraz dwa przedmioty do wyboru z następujących: język angielski,
biologia i geografia.
4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach przelicza się na punkty:
A.
B.

język polski, matematyka
język obcy nowożytny na poziomie
podstawowym

mnożąc przez współczynnik 0,35
mnożąc przez współczynnik 0,3

5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu przyznaje się:
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczając

18 punktów
17 punktów
14 punktów
8 punktów
2 punkty

6. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim
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- 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,
Strona 2 z 4

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 ponad
wojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów 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 artystycznych 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 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 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.
6) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
8. 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.
9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego, 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 obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
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a) celującym - przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punkty

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum

2

Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne
wyniki prób sprawności fizycznej
Dostarczenie świadectw ukończenia
gimnazjum i zaświadczeń o wynikach
egzaminu gimnazjalnego
Weryfikacja wniosków i dokumentów
przez komisję rekrutacyjną
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do szkoły
Podanie listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły

3

4

5
6

7

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
od 13 maja 2019
do 22 maja 2019
do godz. 16:00
23-24 maja 2019

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
od 12 lipca 2019
do 16 lipca 2019
do godz. 16:00
17 lipca 2019

5 czerwca 2019
godz. 10:00

18 lipca 2019
godz. 10:00

od 21 czerwca do 25
czerwca 2019

x

do 4 lipca 2019

do 5 sierpnia 2019

5 lipca 2019
godz. 10:00

8 sierpnia 2019
godz. 10:00

12 lipca 2019
godz. 10:00

19 sierpnia 2019
godz. 10:00

10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia jego dziecka.
11. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia od komisji rekrutacyjnej.
12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia złożenia.
13. Liczbę przyjętych kandydatów określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę.
Wniosek i wszelkie dokumenty kandydaci do szkoły lub ich rodzice winni składać osobiście w
sekretariacie XIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego ul. Promienna 13A.
14. Listy kandydatów podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w
widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
Załącznik: Kryteria prób sprawności fizycznej Polskiego Związku Pływackiego.
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