Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Koninie

Podstawy prawne:
●

●

●

●

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 –
164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych
placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1737)
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Zarządzenie Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 czerwca 2020
roku

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych miasta Konina przeprowadzana jest
w formie elektronicznej konin.edu.com.pl.
2. Kandydat do klasy pierwszej ma prawo do wyboru wielu oddziałów z trzech
szkół ponadpodstawowych, nazywanych dalej odpowiednio szkołami
pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru.
3. Kandydat składa dokumenty w szkole pierwszego wyboru droga mailową na
adres: rekrutacja@liceum3-konin.edu.pl lub osobiście w III Liceum
Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Koninie, ul. Szymanowskiego 5. W
tym roku uczniowie składają wnioski od 16 maja do 20 czerwca.
W skład dokumentacji wchodzą:
o dokumentacja wygenerowana przez elektroniczny system rejestracji
kandydata,
o ewentualne zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące spełnienia
preferencyjnych warunków wymienionych w niniejszym regulaminie
w pkt 16.
4. Kandydat musi uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły. Przesyła świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty drogą mailową (zdjęcie lub skan) lub dostarcza do szkoły
potwierdzoną przez dyrektora kopię w terminie do 12 lipca 2022 r.
5. Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach
z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów odbywa
19 lipca 2022 r.

się

do

6. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia w III Liceum Ogólnokształcącym
w Koninie nastąpi 20 lipca 2022 r. Listy zostaną wywieszone w szkole.
7. W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę
podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
do 1 sierpnia 2022 r. W tym terminie również kandydat powinien dostarczyć;
jeżeli nie uczynił tego wcześniej, dwie fotografie
(z imieniem i nazwiskiem
na odwrocie).
8. Publikacja list przyjętych oraz list ewentualnych wolnych miejsc odbędzie się
2 sierpnia 2022 r.
9. Kandydat nieprzyjęty do szkoły ma prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 sierpnia 2022 r.
10. Kandydat ma prawo wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu trzech dni od otrzymania
odpowiedzi od komisji rekrutacyjnej.
11. Przyjmowane będą wyłącznie oryginalne dokumenty lub poświadczone przez
dyrektora szkoły podstawowej kserokopie.
12. W przypadku braku kandydatów do określonego profilu (liczba kandydatów
mniejsza niż liczba miejsc w danym oddziale) szkoła zastrzega sobie prawo
do likwidacji profilu i/lub zamiany profilu. O zmianach w ofercie szkoła
informuje na swej stronie internetowej oraz w punkcie rekrutacyjnym w szkole.
13. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz
laureaci
konkursów
przedmiotowych o
zasięgu
wojewódzkim
lub
ponadwojewódzkim
organizowanych
przez
kuratora
oświaty
wymienionych w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty są przyjmowani do liceum
niezależnie od wyników postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem
złożenia oryginałów dokumentów; na liście przyjętych laureaci olimpiad i
konkursów przedmiotowych umieszczani są na pierwszym miejscu z wpisem
„laureat olimpiady, laureat konkursu”.
14. W trakcie kwalifikowania kandydata do liceum o kolejności miejsca
zajętego przez kandydata na liście i przyjęciu do liceum decyduje liczba
uzyskanych punktów.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
- język polski (1% = 0,35 pkt),
- matematyka (1% = 0,35 pkt),
- języka obcy nowożytny – poziom podstawowy
(1% = 0,3 pkt)
Razem:
Oceny z przedmiotów (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej)

Liczba
punktów
max 35
max 35
max 30
100
Liczba
punktów*

Język polski i matematyka

max 36

2 inne przedmioty obowiązkowe wskazane przez szkołę

max 36

świadectwo z wyróżnieniem

Osiągnięcia odnotowane na świadectwie
Konkursy wiedzy, artystyczne i sportowe
Aktywność kandydata na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat
Razem
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej + osiągnięcia odnotowane
na świadectwie

7

Liczba
punktów
max 18
3
100

* przeliczanie ocen na punkty:
1.
2.
3.
4.
5.

1) celujący –18 pkt
2) bardzo dobry – 17 pkt
3) dobry – 14 pkt
4) dostateczny – 8 pkt
5) dopuszczający – 2 pkt
15. Komisja przyznaje punkty za dodatkowe osiągnięcia (zajęcie wysokich
miejsc w konkursach i zawodach) wyłącznie wtedy gdy są one zgodne
z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonych na
podstawie Zarządzenia Nr 110.1.10.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc
uznanych za wysokie w tych zawodach, w roku szkolnym 2021/2022.

Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać kandydat wynosi 200.
Szkolna komisja rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów
decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.
16. Przy przyjmowaniu do liceum w sytuacji, gdy w postępowaniu kwalifikacyjny
kandydaci uzyskali równorzędne wyniki punktowe pierwszeństwo mają:
a. kandydaci z problemami zdrowotnymi potwierdzonymi opinią
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej,
b. jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami brane są pod
uwagę łącznie kryteria posiadające taką samą wartość:
▪ wielodzietność rodziny kandydata
▪ niepełnosprawność kandydata
▪ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
▪ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
▪ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
▪ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
▪ objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Spełnienie któregokolwiek z warunków
w punkcie 16 a-b wymaga zaświadczenia.

pierwszeństwa

wymienionych

Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas
pierwszych rozstrzyga Dyrektor III Liceum w Koninie Pani Bożena Pyzder.

