Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna














Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) art. 367
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) art. 134
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia
2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów
dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko – pomorskim.
Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia
2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I
publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły
podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych
w województwie kujawsko – pomorskim.
Statut I Liceum Ogólnokształcącego im Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

Postanowienia ogólne
1. Do klasy pierwszej Liceum przyjmowani są absolwenci gimnazjów i absolwenci
ośmioletniej szkoły podstawowej w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora Szkoły.
3. Szkoła ogłasza zasady rekrutacji na stronie internetowej.

Procedura rekrutacyjna
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy w roku
2019/2020 prowadzi rekrutację według procedury zamieszczonej na stronie szkoły.
2. We wszystkich klasach języki obce nauczane będą w grupach międzyklasowych,
dostosowanych do poziomu zaawansowania uczniów lub międzyoddziałowych.
Pierwszym językiem obcym jest język angielski zaś drugim język niemiecki.
3. W procesie rekrutacji kandydaci mają możliwość uzyskania maksymalnie 200
punktów, według kryteriów i sposobu przeliczania osiągnięć na punkty określonych w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.03.2017 r.:

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maks. liczba pkt.
Punkty za świadectwo
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)
ocena z matematyki (za ocenę celującą)
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)
szczególne osiągnięcia
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
aktywność społeczna
Punkty za egzamin ósmoklasisty
wynik z języka polskiego
wynik z matematyki
wynik z języka obcego nowożytnego

100 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
7 pkt
3 pkt
100 pkt
100% x 0,35 = 35 pkt
100% x 0,35 = 35 pkt
100% x 0,3 = 30 pkt

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Maks. liczba pkt.

Punkty za świadectwo
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)
ocena z matematyki (za ocenę celującą)
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)
szczególne osiągnięcia
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
aktywność społeczna

100 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
7 pkt
3 pkt

Punkty za egzamin gimnazjalny
wynik z języka polskiego
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie
wynik z matematyki
wynik z przedmiotów przyrodniczych
wynik z języka obcego nowożytnego
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

100 pkt
100% x 0,2 = 20 pkt
100% x 0,2 = 20 pkt
100% x 0,2 = 20 pkt
100% x 0,2 = 20 pkt
100% x 0,2 = 20 pkt
Nie przelicza się

Za oceny wyrażone stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 pkt, 2) bardzo dobrym – przyznaje się po17 pkt,
3) dobrym – przyznaje się po14 pkt, 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, 5) dopuszczającym – przyznaje się
po 2 punkty.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW PUNKTOWANYCH
Klasy dla absolwentów gimnazjum Przedmioty punktowane w rekrutacji
medyczna
biologiczno-chemiczno-matematyczna
matematyczno-fizyczna
społeczno-prawna
medialno-dziennikarska
językowa
biznesowa

język polski, matematyka, biologia, chemia
język polski, matematyka, biologia, chemia
język polski, matematyka, j. obcy, fizyka
język polski, matematyka, historia, wos
język polski, matematyka, j. obcy, wos
Język polski, matematyka, j. obcy III.1,j. obcy III.0
język polski, matematyka, j. obcy., geografia

Klasy z przedmiotami rozszerzonymi dla
absolwentów szkoły podstawowej
biologia-chemia
matematyka-fizyka
historia-geografia
język polski-język angielski
geografia-język angielski

język angielski
matematyka
język angielski
informatyka
geografia
wos
język angielski
wos
język niemiecki
matematyka
informatyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji
język polski, matematyka, biologia, chemia
język polski, matematyka, j. angielski, fizyka
język polski, matematyka, fizyka, informatyka
język polski, matematyka, fizyka, geografia
język polski, matematyka, historia, geografia
język polski, matematyka, j. angielski, wos
Język polski, matematyka, j. angielski, j. niemiecki
język polski, matematyka, j. angielski, geografia

4. W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego lub egzaminu ośmioklasisty w danej części lub całości przyznaje się
liczby punktów, uzależnione od ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum lub
ośmioletniej szkoły podstawowej wg zasad i norm punktowych określonych przez

Rozporządzenie MEN z dnia14.03.2017 r. (gimnazja) i Rozporządzenie MEN z dnia
16.03.2017 r. (szkoły podstawowe) .
5. Za kolejne kryterium postępowania rekrutacyjnego, tj. szczególne osiągnięcia
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się liczby
punktów określone w ww. rozporządzeniach. Szczególne osiągnięcia to:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez
inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w
art. 132 ustawy Prawo oświatowe,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o
systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły
ponadpodstawowej.
7. Wszelkie dodatkowe osiągnięcia, sukcesy w konkursach i olimpiadach oraz
osiągnięcia artystyczne i sportowe należy udokumentować oryginałem
zaświadczenia/dyplomu wydanego odpowiednio przez Kuratora lub organizatora
olimpiady/konkursu.
8. Obowiązujące terminy rekrutacji – określone są w:
- Zarządzeniu nr 9/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – Szkoła
Podstawowa ,
- Zarządzeniu nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – Gimnazjum.
9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych można wystąpić z wnioskiem do
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
Uzasadnienia sporządza się w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku.
10. Odwołanie w stosunku do rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej należy
kierować do dyrektora szkoły nie później niż wciągu 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia. Odwołanie będzie rozpatrzone przez dyrektora szkoły w terminie 7 dni
od dnia ich złożenia. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.
11. Niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów, dotyczących składnia dokumentów,
będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do Liceum.
12. Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona w przypadku dysponowania
wolnymi miejscami w szkole. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym będzie możliwe zgodnie ze
wskazanymi terminami w zarządzeniach Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Dyrektor I Liceum
im. Filomatów Ziemi Michałowskiej

mgr Wiesław Łupina

