REGULAMIN REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W NOWYM TOMYŚLU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
§1
Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa ZARZĄDZENIE
NR 110.1.6.2018 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2018 r. w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 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 wydane na podstawie art. 154 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) i art.
20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze
zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust.
5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia 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. poz. 586)

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§2
Dla szkół ponadgimazjalnych dla których organem prowadzącym jest powiat nowotomyski
wprowadzony zostaje elektroniczny nabór do szkół na rok szkolny 2018/2019.
Za pomocą strony www.powiatnowotomyski.edu.com.pl gimnazjaliści będą mogli poznać
szczegółową ofertę wyżej wymienionych szkół ponadgimnazjalnych, wypełnić wniosek o
przyjęcie do szkoły oraz sprawdzić wyniki rekrutacji.
Szkoła uruchamia punkt informacyjny, w którym kandydaci uzyskają pełną informację o
postępowaniu rekrutacyjnym oraz udzielona zostanie pomoc przy zakładaniu konta i wydruku
wniosku.
Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego
w Nowym Tomyślu od poniedziałku do piątku w godzinach: 07.30 – 15.00
Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Tomyślu:
 wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany ze strony
www.powiatnowotomyski.edu.com.pl
 2 fotografie (podpisane),
 świadectwo ukończenia gimnazjum,
 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 Karta zdrowia.
Dokumenty należy złożyć w wiązanej teczce. Szkoła każdorazowo potwierdza przyjęcie
dokumentów.
§3

1.
2.

3.

Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów szkolna komisja rekrutacyjnokwalifikacyjna sporządza listę przyjętych do klas pierwszych.
O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i
szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
Prawo pierwszeństwa przyjęcia maja osoby , które wybrały Liceum Ogólnokształcące im. M.
Kopernika jako szkołę pierwszego wyboru

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS
PIERWSZYCH PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Lp.

Rodzaj czynności

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

2.

Przeprowadzenie:
1) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
dla kandydatów do oddziałów
wymagających szczególnych
indywidualnych predyspozycji,
2) prób sprawności fizycznej dla
kandydatów do szkół sportowych,
szkół mistrzostwa sportowego i szkół z
oddziałami sportowymi lub
z oddziałami mistrzostwa sportowego,
3) sprawdzianu kompetencji językowych
dla kandydatów do szkół
dwujęzycznych i szkół z oddziałami
dwujęzycznymi lub z oddziałami
międzynarodowymi

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym

od 14 maja 2018 r.
do 30 maja 2018 r.
do godz. 15.00

od 1 sierpnia
2018 r.
do 3 sierpnia
2018 r.
do godz. 15.00

od 1 czerwca
2018 r.
do 12 czerwca
2018 r.

6 sierpnia 2018 r.

3.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne
informacji o uzyskanych przez
poszczególnych kandydatów wynikach
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
sprawdzianu kompetencji językowych oraz
prób sprawności fizycznej

do 14 czerwca
2018 r.
do godz. 10.00

do 7 sierpnia
2018 r.
do godz. 10.00

4.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

od 15 czerwca
2018 r.
do 19 czerwca
2018 r.
do godz. 15.00

nie dotyczy

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca
2018 r.
do 25 czerwca
2018 r.
do godz. 15.00

5.

nie dotyczy

6.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o
których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1

do 26 czerwca
2018 r.

do 9 sierpnia
2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjne list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

11 lipca 2018 r.
godz. 10.00

24 sierpnia 2018 r.
godz. 10.00

8.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych,
w przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 12 lipca 2018 r.

do 27 sierpnia
2018 r.

9.

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 19 lipca 2018 r.
do godz. 12.00

do 30 sierpnia
2018 r.
do godz. 12.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjne list kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 lipca 2018 r.
godz. 13.00

31 sierpnia 2018 r.
godz. 13.00

11.

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

20 lipca 2018 r.
godz. 15.00

31 sierpnia 2018 r.
godz. 13.00

1

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169).

