REGULAMIN REKRUTACJI
do X Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Gdańsku
1.
2.

Start
Rekrutacja 2018/2019

Na podstawie: - art.149, 155, 165, 204 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz.59, 949, 2203); - 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. z 2017 r. poz.586); - zarządzenia nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31
stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas
pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do
szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

Informacje ogólne:
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania członków. Szkolna komisja rekrutacyjna, po otrzymaniu wymaganych dokumentów,
przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, a do jej zadań należy: a) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie
sprawdzianu kompetencji językowych; b) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych; c) sporządzenie listy
kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których
zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym; d) sporządzenie informacji o podjętych
czynnościach, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy; e) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych
kandydatów wynikach sprawdzianów; f) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego; g) sporządzenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

•

Terminy i tryb przyjmowania dokumentów 1. Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie
Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem: nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat. Kandydat spoza
Trójmiasta zakłada swoje konto w systemie. 2. Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje
wyboru szkół (można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie. 3. Kandydat drukuje
wniosek z systemu i składa go w X LO wraz z: a) kartą indywidualnej ścieżki edukacyjnej (do pobrania ze strony
szkoły www.xlogdansk.pl), b) odpisem aktu urodzenia (kserokopia), c) jednym podpisanym zdjęciem
legitymacyjnymi d) pozostałymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków rekrutacji.

PODEJMOWANE CZYNNOŚCI

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas
pierwszych publicznych szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,
szkół policealnych, szkół dla dorosłych wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

TERMINY I ETAP REKRUTACJI

od 14 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.

TERMINY REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 13 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. do
godz.12.00

Sprawdzian kompetencji językowych z
5 czerwca 2018 r., godz. 9:00

14 lipca 2018 r., godz. 9:00

do 8 czerwca 2018 r.

17 lipca 2018 r. do godz. 15:00

j. angielskiego dla klas dwujęzycznych

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną informacji o
uzyskanych przez poszczególnych
kandydatów wynikach sprawdzianu.

od 22 czerwca 2018 r. od godz.12.00 do 26
czerwca 2018 r. do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o kopię świadectwa ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenie o
szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego.

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. 20 ust. 7
Ustawy o systemie oświaty.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych zawierające imiona i
nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej oraz informację o
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata, a także najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia.

do 5 lipca 2018 r. do godz.15.00

do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

6 lipca 2018 r. do godz.12.00

27 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci przedłożenia
od dnia 6 lipca 2018 r od godz.12.00 do 11
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lipca 2018 r. do godz.15.00
i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły

12 lipca 2018 r. od godz.12.00

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

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej Pomorskiego Kuratora
Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line

•

od 27 sierpnia 2018 r. od godz. 12.00 do 30
sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

31 sierpnia 2018 r. od godz. 12.00

niezwłocznie, nie później niż do 13
lipca 2018 r. do godz.15.00

niezwłocznie, nie później niż do 31 sierpnia
2018 r. do godz. 15.00

Oferta edukacyjna i punktowane przedmioty 1. Wszystkie oddziały są oddziałami dwujęzycznymi z językiem
angielskim jako drugim językiem nauczania oraz minimum dwoma przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie. 2. Do
każdego oddziału dwujęzycznego obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z j. angielskiego. 3. W każdym
oddziale można wybrać przedmioty uzupełniające (od klasy pierwszej).

Nazwa
oddziału

Przedmioty
nauczane w
zakresie
rozszerzonym
przypisane do
oddziału

IA dwujęzyczny
fizyka matematyka
politechniczny

IB dwujęzyczny
biologia chemia
biomedyczny

Przedmioty
uzupełniające
przypisane do
oddziału

Przedmioty
Pierwszy język
punktowane w
obcy
rekrutacji

programowanie

j. polski
matematyka j.
obcy z wyższą
oceną fizyka

matematyka

j. polski
matematyka j.
obcy z wyższą
oceną biologia

Drugi język
obcy

Minimum
punktowe

j. angielski

kandydat
wskazuje drugi
język obcy
nowożytny: j.
niemiecki lub j.
hiszpański

120

j. angielski

kandydat
wskazuje drugi
język obcy
nowożytny: j.
niemiecki lub j.
hiszpański

120

Nazwa
oddziału

Przedmioty
nauczane w
zakresie
rozszerzonym
przypisane do
oddziału

IC dwujęzyczny geografia
biznesowy
matematyka

ID dwujęzyczny
j. polski j. obcy
prawno nowożytny historia
lingwistyczny

•

•

Przedmioty
uzupełniające
przypisane do
oddziału

Przedmioty
Pierwszy język
punktowane w
obcy
rekrutacji

inkubator
przedsiębiorczości

j. polski
matematyka j.
obcy z wyższą
oceną geografia

kancelaria prawna

j. polski
matematyka j.
obcy z wyższą
oceną historia

Drugi język
obcy

Minimum
punktowe

j. angielski

kandydat
wskazuje drugi
język obcy
nowożytny: j.
niemiecki lub j.
hiszpański

120

j. angielski

kandydat
wskazuje drugi
język obcy
nowożytny: j.
niemiecki lub j.
hiszpański

120

Wybór przedmiotów uzupełniających i rozszerzonych: a) W każdej klasie uczeń realizuje przedmioty rozszerzone zgodne
z profilem i wybrany przedmiot uzupełniający. b) Etap wyboru odbywa się na etapie wyboru klasy z ustalonymi
przedmiotami rozszerzonymi i uzupełniającymi. Kandydat na etapie rekrutacji wybiera klasę, a następnie przedmiot
uzupełniający ze wszystkich dostępnych przypisanych do klas. Termin dokonania wyboru w przypadku wybrania innego
przedmiotu uzupełniającego niż przypisany do klasy, to termin dostarczenia oryginału świadectwa. Pierwszeństwo mają
uczniowie z klasy, do której przypisany jest dany przedmiot uzupełniający. Przedmioty w zakresie rozszerzonym mogą
być realizowane również w grupach międzyoddziałowych.
Ograniczenia w wyborze rozszerzeń: a) obowiązek kontynuacji w klasie 2 i 3 przedmiotu realizowanego w
zakresie rozszerzonym w klasie pierwszej b) minimum 15 uczniów musi wybrać dane rozszerzenie lub uzupełnienie,
aby przedmiot mógł być realizowany c) maksymalna liczba uczniów w grupie: 30.

Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierwszej X Liceum Ogólnokształcącego z
oddziałami dwujęzycznymi
1. Do klasy pierwszej dwujęzycznej X LO przyjmuje się kandydatów, którzy: a) posiadają świadectwo ukończenia
gimnazjum; b) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach
ustalonych przez radę pedagogiczną. X LO uznaje również wyniki sprawdzianu kompetencji językowych z języka
angielskiego przeprowadzonych przez inne szkoły ponadpodstawowe z oddziałami dwujęzycznymi
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) wyniki egzaminu gimnazjalnego; b) wynik
sprawdzianu kompetencji językowych; c) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z języka obcego nowożytnego uwzględnia się
ocenę wyższą oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; d) świadectwo ukończenia gimnazjum z
wyróżnieniem; e) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
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. 20d,
b.
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu.
3. Suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, w tym: a) 100 punktów –
punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, b)
100 punktów – punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego z wyższą oceną
i wybranego przez X LO przedmiotu liczonego do rekrutacji do danego oddziału oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum. b) 100 punktów – w tym:
- 72 punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego z wyższą oceną i
wybranego przez X LO przedmiotu liczonego do rekrutacji do danego oddziału oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum,
- 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
- 18 punktów za szczególne osiągnięcia w zawodach
- 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 1) wielodzietność rodziny kandydata, 2) niepełnosprawność
kandydata, 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 4) niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata, 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 7)
objęcie kandydata pieczą zastępczą. Powyższe kryteria mają jednakową wartość́.
6. Sposób obliczania punktów rekrutacyjnych:

CO BIERZEMY POD UWAGĘ

PUNKTACJA
MAX PUNKTACJA DO UZYSKANIA

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z: - j. polskiego - Przeliczanie na punkty wyników egzaminu
gimnazjalnego: wynik procentowy mnoży się przez
historii i wiedzy o społeczeństwie
0,2 część humanistyczna: - j. polski max 100% =
20 pkt. - historia i wiedza o społeczeństwie max
100% = 20 pkt.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z: matematyki - przedmiotów przyrodniczych

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z: - języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu
gimnazjalnego: wynik procentowy mnoży się przez
0,2 część matematyczno - przyrodnicza: matematyka max 100% = 20 pkt. - przedmioty
przyrodnicze max 100% = 20 pkt.

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu
gimnazjalnego: wynik procentowy mnoży się przez
0,2 część z języka obcego nowożytnego poziom
podstawowy max 100% = 20 pkt.

40 pkt.

40 pkt.

20 pkt.

Przeliczanie ocen na punkty:
Oceny z 4 zajęć edukacyjnych
wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum: - języka polskiego matematyki - języka obcego nowozytnego
(przy czym w przypadku oceny z języka
obcego nowozytnego uwzględnia się ocenę
wyzszą) - jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
danej szkoły jako brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym do danego
oddziału

Świadectwo ukończenia gimnazjum z
wyróżnieniem.

- celujący - przyznaje się po 18 pkt.
- bardzo dobry - przyznaje się po 17 pkt.
72 pkt.

- dobry - przyznaje się po 14 pkt.
- dostateczny - przyznaje się po 8 pkt.
- dopuszczający - przyznaje się po 2 pkt.

7 pkt.

7 pkt.

Dodatkowe osiągnięcia
Wynik uzyskany w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim,
organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień.

Wynik uzyskany w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim.

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10
pkt. - tytuł laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt. - tytuł finalisty
konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
5 pkt.

- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
18 pkt.
artystycznej – 10 pkt. - tytuł laureata
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 3 pkt

Wynik uzyskany w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty.

Wynik uzyskany w zawodach wiedzy
będących konkursem albo turniejem, o
zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach
wiedzy innych niż wymienione powyżej,
artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
przedmiotowego – 10 pkt. - dwóch lub więcej
tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt. - dwóch lub więcej
tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 pkt. - tytuł finalisty
konkursu przedmiotowego – 7 pkt. - tytuł laureata
konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
5 pkt. - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 3 pkt.

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 10 pkt. - dwóch lub więcej tytułów
laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt. - dwóch lub
więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

- międzynarodowym – 4 pkt. - krajowym –
3 pkt. - wojewódzkim – 2 pkt. powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w
tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
przelicza się na punkty oceny z języka
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o
społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki,
geografii i języka obcego nowożytnego,
wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum.

3 pkt.

z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej
w stopniu: - celującym – przyznaje się po 20 pkt. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt. dobrym – przyznaje się po 13 pkt. - dostatecznym
– przyznaje się po 8 pkt. - dopuszczającym –
przyznaje się po 2 pkt. z historii i wiedzy o
społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 pkt. - bardzo
dobrym – przyznaje się po 18 pkt. - dobrym –
przyznaje się po 13 pkt. - dostatecznym –
przyznaje się po 8 pkt. - dopuszczającym –
przyznaje się po 2 pkt. oraz liczbę punktów
uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 2 z biologii, chemii,
fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 pkt. - bardzo
dobrym – przyznaje się po 18 pkt. - dobrym –
przyznaje się po 13 pkt. - dostatecznym –
przyznaje się po 8 pkt. - dopuszczającym –
przyznaje się po 2 pkt. oraz liczbę punktów
uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 4 z języka obcego
nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się po 20 pkt. - bardzo
dobrym – przyznaje się po 18 pkt. - dobrym –
przyznaje się po 13 pkt. - dostatecznym –
przyznaje się po 8 pkt. - dopuszczającym –
przyznaje się po 2 pkt.
punktacja j.w.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku

3 pkt.

przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części
egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty
oceny wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu
gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
przelicza się na punkty ocenę z języka obcego
nowożytnego wymienioną na świadectwie
ukończenia gimnazjum:

Przeliczanie ocen na punkty: - celującym –
przyznaje się po 20 pkt. - bardzo dobrym –
przyznaje się po 18 pkt. - dobrym – przyznaje się
po 13 pkt. - dostatecznym – przyznaje się po 8
pkt. - dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

7. Art. 20d. 3. 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, są
przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli
spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20f ust. 1 i art. 20j ust. 1, z tym że warunek uzyskania pozytywnego
wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego
nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub
finalista.

Warunki organizacji sprawdzianu kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2018/2019

•

1. Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych przeprowadza się sprawdzian kompetencji językowych składający się z
części pisemnej na poziomie B1 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego). Sprawdzian odbędzie się 5 czerwca
2018 o godzinie 9.00.
2. Sprawdzian trwa 60 minut i składa się z następujących części: rozumienia tekstu czytanego i testu leksykalno–
gramatycznego.
3. Za sprawdzian kandydat może uzyskać maksymalnie 50 pkt.
4. Kandydat uzyskuje pozytywny wynik sprawdzianu w przypadku otrzymania minimum 25 punktów.
5. Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są i otrzymują maksymalną ilość punktów: a) kandydaci
posiadający certyfikat z języka angielskiego: FCE lub CAE, lub CPE, którzy okażą do wglądu oryginał certyfikatu i złożą
wraz z dokumentami jego poświadczoną kopię; b) kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka
angielskiego przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie
oświaty (Dz.U. 2016, poz. 1943).
6. Zwolnienie ze sprawdzianu kompetencji językowych następuje na podstawie dokumentów potwierdzających podstawę
zwolnienia.

Tryb odwoławczy dla kandydatów nieprzyjętych (Art. 20 ust. 6, 7, 8, 9. Dz.U. 2016, poz. 1943)
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na
kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata
pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą̨ liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni moze wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub
publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie
dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu
administracyjnego.

