ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
48-300 Nysa ul. Jana III Sobieskiego 2
tel./fax (077) 433 33 31
e-mail: locarol@poczta.onet.pl;

adres www: www.carolinum.edu.pl

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych I LO Carolinum w Nysie
na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjum
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/20182019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
2. Zarządzenie nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym
2019/2020 w województwie opolskim.
3. Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych
i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020.
4. Uchwała nr XIV/139/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia
wartości punktowej i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
przy przyjęciu: do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, do publicznych szkół policealnych,
do publicznych szkół dla dorosłych, na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz na pozaszkolne formy
kształcenia ustawicznego.

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego,
składają, zgodnie z terminarzem rekrutacji (zał. Nr 1), w sekretariacie szkoły następujące
dokumenty:
- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Nysie wydruk wniosku z powiatowego elektronicznego systemu rekrutacji z dopisaniem
języków obcych w kolejności:
- pierwszy język będący kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum,
- drugi język do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski;
- 3 fotografie (podpisane czytelnie - drukowanymi literami na odwrocie: nazwisko, imię, data
urodzenia i adres zamieszkania),
- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum,
- kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
- zaświadczenie laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych wydane przez Komitety
Główne Olimpiad oraz Kuratora Oświaty.
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Dokumenty należy składać w koszulkach foliowych z zaznaczeniem wybranego oddziału
(kierunku kształcenia).
O przyjęciu do klasy pierwszej absolwenta gimnazjum decyduje łączna ilość punktów
uzyskanych jako:
1. Przeliczony na punkty wynik egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów)
z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów
przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się
przez 0,2;
2. Liczba punktów (maksymalnie 72 punkty) uzyskanych za oceny z języka polskiego,
matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału.
Kierunek kształcenia

Punktowane przedmioty

Biologiczno-chemiczny

biologia, chemia

Matematyczno-informatyczny

fizyka, informatyka

Matematyczno-geograficzny

geografia, język obcy

Humanistyczno-językowy

historia, język obcy

Przyrodniczo-społeczny

biologia, wos

Przyjmuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty:
Ocena
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

Punkty
18
17
14
8
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3. W przypadku osób zwolnionych z całości lub części egzaminu ósmoklasisty stosuje się
§8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.
4. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt;
5. Liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
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a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;
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 – 4 pkt (miejsca 1,2,3,4),
b) krajowym – 3 pkt (miejsca 1,2,3),
c) wojewódzkim – 2 pkt (miejsca 1,2),
d) powiatowym – 1 pkt (miejsce 1);
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
(wykaz olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, za które przyznawane są dodatkowe
punkty stanowi załącznik Nr 2);
5. Aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariat – 3 pkt.
Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 punktów.
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Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości
lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są
do szkoły w pierwszej kolejności.
Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów
do wyczerpania planowego limitu miejsc.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
pierwszeństwo mają:
- kandydaci z rodzin wielodzietnych,
- kandydaci niepełnosprawni,
- kandydaci, których jeden lub oboje rodziców, lub rodzeństwo są niepełnosprawni,
- kandydaci wychowywani przez jednego z rodziców,
- kandydaci objęci pieczą zastępczą.
W dniu ogłoszenia wyników rekrutacji odbędzie się spotkanie uczniów przyjętych
do klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły.
O decyzji Komisji Rekrutacyjnej zawiadamia się kandydatów poprzez wywieszenie listy przyjętych do
klas pierwszych w siedzibie szkoły.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
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Załącznik Nr 1
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy
składania dokumentów
do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego
Lp.
1

2

3

4

5

6

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 13 maja 2019 r.
do 21 czerwca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadgimnazjalnej
wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
od 21 czerwca 2019 r.
do szkoły ponadgimnazjalnej
do 25 czerwca 2019 r.
o świadectwo ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Weryfikacja przez komisję
10 lipca 2019 r.
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej
i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły.
Potwierdzenie przez rodzica
kandydata albo kandydata
pełnoletniego 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
ponadgimnazjalnej.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym
do 16 lipca 2019 r.

6 sierpnia 2019 r.
.

11 lipca 2019 r.

6 sierpnia 2019 r.

od 11 lipca 2019 r.
do 15 lipca 2019 r.
do godz. 12.00

od 26 sierpnia 2019 r.
do 28 sierpnia 2019 r.

16 lipca 2019 r.
godz. 12.00

30 sierpnia 2019 r.
godz. 12.00
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Załącznik Nr 2
Wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum, których
organizatorem jest Opolski Kurator Oświaty
1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
4. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
5. Wojewódzki Konkurs Historyczny
6. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
7. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
8. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
9. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
10. Wojewódzki Konkurs Fizyczny

Wykaz konkursów i olimpiad tematycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim
1. Ogólnopolskie olimpiady tematyczne:
1) Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
(organizator: Mazowiecki Kurator Oświaty)
2. Ogólnopolskie konkursy tematyczne:
1) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
(organizator: Mazowiecki Kurator Oświaty)
2) Ogólnopolski konkurs „Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach
i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II” (organizator: Łódzki Kurator Oświaty)
3) Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II” (organizator: Podlaski Kurator Oświaty)
4) Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
(organizator: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
3. Wojewódzkie konkursy tematyczne:
1) Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” (organizator: Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego)
2) IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich (organizator: Opolski Kurator
Oświaty)
3) Konkurs Wiedzy o Języku Polskim (organizator: Opolski Kurator Oświaty)
4) Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – Gimnazjalista (organizator: Wydział
Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu)

Wykaz zawodów plastycznych o zasięgu wojewódzkim
1. Wojewódzki konkurs plastyczny o Księciu Janie Dobrym – „Książę Jan Dobry – polityk,
patriota doskonały i oszczędny gospodarz” (organizator: Opolski Kurator Oświaty)
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Wykaz zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe,
wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe,
które mogą być wymienione na świadectwie
1. Zawody indywidualne:
akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientację, bieg przełajowy, boks, bowling sportowy,
brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo,
kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo,
lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo
alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki, kombinacja norweska, pływanie, pływanie
synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport
kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis
stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny,
żeglarstwo.
2. Zawody zespołowe:
Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka
siatkowa, piłka siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo.
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