Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w XIV Liceum
Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
- rok szkolny 2017/2018
§1
Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa
Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
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, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) Ustawa z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. oraz zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr
110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
terminów
przeprowadzenia
postępowania
rekrutacyjnego
i
postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr
pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.
§2
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna
powołana przez dyrektora szkoły.
§3
1. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w szkole na formularzu
zgłoszeniowym (wniosku) wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały.
2. Uczeń wybierający oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.
3. Nie wymaga się od kandydatów dodatkowych szczególnych umiejętności

§4
O przyjęciu do klasy preferowanej przez kandydata decyduje liczba punktów uzyskanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym.
§5

1. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów
odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o wynikach
egzaminów gimnazjalnych regulowany jest w/w Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca
2017 r.

2. Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów wiedzy zgodnie z wykazem zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, ustalonych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na
podstawie art. 149 ust.4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust.3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.
poz.60) uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 zostaną
uwzględnieni w procesie rekrutacji do XIV Liceum Ogólnokształcącego.

1

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów poświadczających wyżej
wymienione osiągnięcia.
Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem
odpowiednio „laureat/finalista olimpiady, laureat konkursu” w kolumnie liczba uzyskanych
punktów.
§6
1. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma zastosowanie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60).
1. Kandydat nabywa powyższych uprawnień pod warunkiem dostarczenia stosownego
zaświadczenia w czasie składania dokumentów zgodnie z przyjętymi terminami.
2. O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z § 6 Regulaminu przyjęć.

§7
Terminy
Terminy rekrutacji wynikają z załącznika nr 1 do w/w Zarządzenia WKO

TERMINY
POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO
ORAZ
POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS
PIERWSZYCH XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
W POZNANIU1

Lp.

1.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy2 (z
wyjątkiem świadectwa ukończenia
gimnazjum, zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego)

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym

od 22 maja 2017 r.
do 9 czerwca 2017 r.
godz. 15.00

od 24 lipca 2017 r.
do 27 lipca 2017 r.
godz. 15.00

W przypadku postępowania rekrutacyjnego
uzupełniającego do wniosku należy
dołączyć odpowiednio wszystkie
dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2
1

Dotyczy trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.): liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego
dwujęzycznego, liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi,
liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami
sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego, technikum, technikum dwujęzycznego, technikum z oddziałami dwujęzycznymi,
technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami
sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego.
2
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem
26 stycznia 2017 r.

2

ustawy2

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenie
o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017 r.
do 26 czerwca 2017 r.
godz. 15.00

nie dotyczy

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w
art. 20t ust. 7 ustawy2

do 27 czerwca 2017 r.

do 2 sierpnia 2017 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2017 r.
godz. 10.00

17 sierpnia 2017 r.
godz. 10.00

10.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe - także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu

do 20 lipca 2017 r.
godz. 12.00

do 28 sierpnia 2017 r.
godz. 12.00

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2017 r.
godz. 13.00

29 sierpnia 2017 r.
godz. 13.00

12.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

21 lipca 2017 r.
do godz. 15.00

29 sierpnia 2017 r.
do godz. 15.00
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§8
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do XIV Liceum Ogólnokształcącego:
1. Formularz zgłoszeniowy /Wniosek o przyjęcie do szkoły
wypełnij wniosek elektroniczny- na stronie:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Załączniki składane po ogłoszeniu listy przyjętych do XIV Liceum Ogólnokształcącego:
a. dwie fotografie
b. karta zdrowia
c. skrócony akt urodzenia (do skopiowania)
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§9
Ustalenia szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej (przedmioty rekrutacji)
Przedmioty uzupełniające
Przedmioty rozszerzone
Klasa

Nazwa klasy

Profil/nazwa
1
ARTE

1AB

ArtystycznoPedagogicznospołeczna

Ratownictwo
medyczne
ERKA

1DE

Turystyka i
dietetyka
GLOBTROTER

własny (opracowanie programu nauczania)

2

3

1

2

historia

historia
sztuki

przyroda

lekcje
rysunku i
malarstwa*

geografia

wos

historia i
społeczeństwo

podstawy
pedagogiki*#

język
historia i
angielski społeczeństwo

3

4

Przedmioty punktowane

1

2

3

historia

wos

matematyka

elementy
socjologii*#

geografia

wos

matematyka

ratownictwo
medyczne*

j. ang. w
biologii i
chemii

biologia

chemia

matematyka

podstawy
dietetyki*
edukacja
europejska

trening
personalny*
hist. atrakcje
Polski

j. obcy

biologia

matematyka

j. obcy

geografia matematyka

j. polski
MENTOR

1C

z rozprz.
MEN*

bez

dietetyczny
turystyczny

biologia

chemia

język
geografia
angielski

biologia
wos

historia i
społeczeństwo

geog. atrakcje
Polski

* - przedmioty wg autorskich programów nauczania
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