wApAaY obhorTACgf hAkaYaATÓt
do f iiceum lgólnokształcącego imK guliusza płowackiego w lleśnicó
na rok szkolnó OMNULOMNV
fK modstawa prawnaW

– ArtK OM4 ustKN pktKO w związku z artK N49I NRRI NSR ustawó z dnia N4 grudnia OMNSrK
mrzepisó wprowadzające ustawę – mrawo oświatowe EazKrK OMNT pozKSM)I
rozporządzenie jinistra bdukacji karodowej z dnia N4 marca OMNTrK w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacójnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne OMNTLOMNUJOMN9LOMOM do trzóletniego liceum ogólnokształcącegoI
czteroletniego technikum i branżowej szkołó f stopniaI dla kandódatów będącóch
absolwentami dotóchczasowego gimnazjum EazKrK OMNT pozKRUS)K
– warządzenie kr OLOMNU aolnośląskiego huratora lświató z dnia 9 stócznia OMNU rK
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacójnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolnó OMNULOMN9 do publicznóch szkół podstawowóch dla
dorosłóchI klas f publicznóch szkół ponadgimnazjalnóchI klasó f publicznej szkołó
ponadpodstawowejI o której mowa w artK NU ustK N pkt O litK C ustawó – mrawo lświatowe
i na semestr pierwszó klas publicznóch szkół policealnóchK
–

ffK lferta edukacójna

hlasa

fA
mlifTbCekfCwkA

fB
mlifTbCekfCwkA

NC
jbaYCwkA

fa
moAtklJ gĘwYhltA

lbowiązkowe przedmiotó
nauczane w zakresie
rozszerzonóm

kauczane
jęzóki obce
Trzeci obowiązkowó
przedmiot nauczanó w
zakresie
rozszerzonóm

mrzedmiotó
na świadectwie
brane pod uwagę przó
rekrutacji

matematóka
fizóka

informatyka lub
język angielski lub
geografia

język polski,
matematyka,
język obcy*,
fizyka

matematóka
fizóka

informatyka lub
język angielski lub
geografia

biologia
chemia

matematóka

historia
jęzók angielski
wiedza o społeczeństwie

jęzók angielski
jęzók niemiecki
lub kontónuacja
jęzóka hiszpańskiego
jęzók angielski
jęzók niemiecki
lub kontónuacja
jęzóka hiszpańskiego
jęzók angielski
jęzók niemiecki
lub
kontónuacja
jęzóka hiszpańskiego
jęzók angielski
jęzók niemiecki
lub
jęzók hiszpański

język polski,
matematyka,
język obcy*,
fizyka
język polski,
matematyka,
język obcy*,
chemia

język polski,
matematyka,
język obcy*,
historia
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fffK mroces rekrutacójnó
blektroniczną rekrutację przeprowadza i nadzoruje tódział lświató hulturó i pportu
ptarostwa mowiatowego w lleśnicóK
mrzebieg procesu rekrutacójnego określa ustawa z dnia T września N99N rK o sóstemie
oświató EazKrK z dnia OM marca OMNT pozK RUS)
fnformacja o przeliczaniu na punktó poszczególnóch króteriów – wóników egzaminu
gimnazjalnegoI ocen z zajęć edukacójnóchI za świadectwoI konkursów organizowanóch przez
kuratora oświató oraz innóch konkursów tematócznóch o zasięgu ponadwojewódzkim
i wósokich miejscach w konkursach artóstócznóch i sportowóch organizowanóch przez
aolnośląskiego huratora lświató i inne podmiotó na terenie szkołó jest umieszczona
w rozporządzeniu jinistra bdukacji karodowej z dnia N4 marca OMNTrK I w sprawie sposobu
przeliczania na punktó poszczególnóch króteriów uwzględnianóch w postępowaniu
rekrutacójnómI składu i szczegółowóch zadań komisji rekrutacójnejI szczegółowego tróbu
i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacójnego oraz postępowania uzupełniającegoK
tókaz przedmiotów do obliczenia punktów w poszczególnóch klasach
hlasa
fA
mlifTbCekfCwkA
fB
mlifTbCekfCwkA
NC
jbaYCwkA
fa
moAtklJ gĘwYhltA

munktowane przedmiotó
jęzók polski
matematóka
jęzók obcóG
fizóka
jęzók polski
matematóka
jęzók obcóG
fizóka
jęzók polski
matematóka
jęzók obcóG
chemia
jęzók polski
matematóka
jęzók obcóG
historia

*- język obcy wybrany na egzaminie gimnazjalnym
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fsK Terminó przeprowadzania postępowania rekrutacójnego w tóm terminó
składania dokumentów
oodzaj czónności
NK

OK

PK

iogowanie do sóstemu i złożenie wniosku o przójęcie do
szkołó ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami
potwierdzającómi spełnianie przez kandódata warunków lub
króteriów branóch pod uwagę w postępowaniu rekrutacójnómK

rzupełnienie wniosku o przójęcie do szkołó ponadgimnazjalnej
o świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o
wónikach egzaminu gimnazjalnegoK

Termin w postępowaniu
rekrutacójnóm

od N do OM czerwca OMNU rK

od OO do OS czerwca OMNU rK

lgłoszenie listó kandódatów zakwalifikowanóch
i kandódatów niezakwalifikowanóch do szkołóK
NP lipca OMNU rK

4K

RK

SK

motwierdzenie przez rodzica kandódata woli przójęcia w postaci
przedłożenia oróginału świadectwa ukończenia gimnazjum i
oróginału zaświadczenia o wónikach egzaminu
gimnazjalnegoI o ile nie zostałó one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przójęcie do szkołó ponadgimnazjalnejI a w
przópadku szkołó prowadzącej kształcenie zawodowe
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnóch do podjęcia praktócznej nauki
zawodu K
modanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacójną
listó kandódatów przójętóch i kandódatów nieprzójętóchK
moinformowanie przez dórektora szkołó ponadgimnazjalnej
kuratora oświató o liczbie wolnóch miejsc w szkoleK

do OR lipca OMNU rK

OS lipca OMNU rK

OT lipca OMNUrK

sK aokumentó wómagane przez szkołę
•
•
•
•
•

wniosek o przójęcie do szkołóI
świadectwo ukończenia gimnazjumI
zaświadczenie o wónikach egzaminu gimnazjalnegoI
O zdjęciaI
dodatkowe dokumentó potwierdzające spełnienie króteriów zgodnóch z ustawą
z dnia z dnia N4 grudnia OMNSrK o zmianie ustawó o sóstemie oświató oraz niektóróch
innóch ustawW
a) oświadczenie o wielodzietności rodzinó kandódata Eoróginał)I
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wódane ze względu na
niepełnosprawnośćI orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawó z dnia OT sierpnia N99T rK
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnóch Eoróginał
lub kopia)I
c) prawomocnó wórok sądu rodzinnego orzekającó rozwód lub separację lub akt zgonu
Eoróginał lub kopia) oraz oświadczenie o samotnóm wóchowówaniu dziecka
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oraz niewóchowówaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem Eoróginał)I
d) dokument poświadczającó objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca OMNN rK o wspieraniu rodzinó i sóstemie pieczó zastępczej Eoróginał lub kopia)I
e) opinię wódaną przez publiczną poradnię psóchologicznoJpedagogicznąI w tóm publiczną
poradnię specjalistócznąI w sprawie pierwszeństwa w przójęciu ucznia z problemami
zdrowotnómi do szkołó ponadgimnazjalnej Eoróginał lub kopia)K
f) zgodę rodziców lub prawnóch opiekunów na przetwarzanie danóch osobowóch
dziecka w związku z realizacją zadań dódaktócznoJwóchowawczoJopiekuńczóch
Ezałącznik nr N)
rtAdAW
aokumentó wómienione w pktK b J eI są składane w oróginaleI notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego zgodnie z artK TSa § N hodeksu postępowania administracójnego odpisu lub wóciągu
z dokumentu; mogą bóć składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oróginałem przez rodzica
kandódataK
OświadczeniaI składa się pod rógorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszówóch zeznańK pkładającó
oświadczenie jest obowiązanó do zawarcia w nim klauzuli następującej treściW "gestem świadomó
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszówego oświadczeniaK"K hlauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszówóch zeznańK

sfK mrocedura odwoławcza
t terminie T dni od dnia podania do publicznej wiadomości listó kandódatów przójętóch
i kandódatów nieprzójętóchI rodzic kandódata może wóstąpić do komisji rekrutacójnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowó przójęcia kandódata do f iiceum
lgólnokształcącego w lleśnicóK rzasadnienie sporządza się w terminie R dni od dnia
wóstąpienia przez rodzica kandódata z wnioskiemK
oodzic kandódata może wnieść do dórektora f iiceum lgólnokształcącego w lleśnicó
odwołanie od rozstrzógnięcia komisji rekrutacójnej w terminie T dni od dnia otrzómania
uzasadnieniaK
aórektor f iiceum lgólnokształcącego w lleśnicó rozpatruje odwołanie od rozstrzógnięcia
komisji rekrutacójnej w terminie T dni od dnia otrzómania odwołaniaK ka rozstrzógnięcie
dórektora służó skarga do sądu administracójnegoK
sffK

pzkolnó punkt informacójnóK

NK pzkolnó punkt informacójnó dla kandódatów do f il w lleśnicó działa
od N czerwca OMNU rK do zakończenia rekrutacjiK
OK munkt informacójnó w szkole będzie czónnó codziennie w godzK od UKMM do NRKMMK
PK munkt udziela informacji bezpośredniej i telefonicznej pod numerem telefonuW
ETN) PN4JPOJUMK
4K wadaniem szkolnego punktu informacójnego jest udzielanie informacji o króteriach
naboruI ofercie edukacójnej oraz wómaganiach stawianóch kandódatom podczas
postępowania rekrutacójnego i w trakcie trwania naukiK
kiniejszó regulamin udostępnia się kandódatom do f il w czótelni szkolnej biblioteki oraz na
stronie internetowej szkołóK
wasadó wchodzą w żócie z dniem ogłoszeniaK
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wałącznik nr N
INFORMACJA
ka podstawie rstawó o ochronie danóch osobowóch (az. r. kr N0N z O00Or. art. O4I POI P5 ze zmianami) informuję manią L mana
że administrator danóch osobowóch w f iiceum lgólnokształcącóm im. guliusza płowackiego w lleśnicó zbiera i przetwarza dane osobowe
mani
L mana dziecka i członków jego rodzinó pozostającej we wspólnóm gospodarstwie domowóm w zakresie dódaktóczno – wóchowawczo – opiekuńczej
działalności szkołó. fnformujęI że przósługuje mani Lmanu prawo wglądu do zbieranóch danóch oraz uzupełnianiaI uaktualniania czó sprostowania w
razie stwierdzeniaI że dane są niekompletneI nieaktualne lub nieprawdziwe. gednocześnie informujęI że administrator danóch osobowóch dołożó
wszelkich starańI abó dane bółó zbieraneI przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

OŚWIADCZENIE
wapoznałamLem się z informacją dotóczącą zbierania i przetwarzania danóch osobowóch moich i członków
mojej rodzinó pozostającóch we wspólnóm gospodarstwie domowóm.
OświadczamI że wórażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danóch osobowóch mojego dziecka
.............................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszczającego do f iiceum lgólnokształcącego im. guliusza płowackiego w lleśnicóI w zakresie dódaktóczno –
wóchowawczo – opiekuńczej działalności szkołóI a także danóch osobowóch moich i członków mojej rodzinóI
pozostającóch we wspólnóm gospodarstwie domowóm.
tórażam również zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęćI konkursów i uroczóstości
szkolnóch organizowanóch przez f il w lleśnicó oraz wókorzóstanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na
stronie internetowej szkołó oraz tablicach ściennóch i folderze szkolnóm w celu informacji i promocji pzkołó.

......................................................................................................
data i podpis rodzica Lprawnego opiekuna L
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