REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W POZNANIU
NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Na podstawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia
2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), Rozporządzenia MEN 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 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia
2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych
publicznych szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum
ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych
publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, Zarządzenia nr
110.1.17.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne
podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie wielkopolskim, które mogą być wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz ustaleń Rady Pedagogicznej Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 4 ustala się następujące zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych
trzyletniego liceum w XVII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu na rok szkolny 2019/2020:
§1
1.
2.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych trzyletniego liceum w XVII Liceum Ogólnokształcącym
prowadzi komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 4.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) zweryfikowanie wniosków pod względem kompletności i poprawności formalnej oraz spełniania
przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
b) przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych – testu znajomości języka hiszpańskiego
oraz podanie informacji o wynikach tego sprawdzianu,
c) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, informację o zakwalifikowaniu
albo niezakwalifikowaniu kandydata do liceum oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do
przyjęcia,
d) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych; lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów
uprawniającą do przyjęcia, a w przypadku niedokonania pełnego naboru, również informację
o liczbie wolnych miejsc,
e) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
f) sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia kandydatów do liceum w przypadku złożenia przez
rodziców wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do liceum,
g) przeprowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku, gdy po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego liceum będzie dysponować wolnymi miejscami.
§2

1.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do klas pierwszych:
1) Wniosek o przyjęcie do szkoły. (zalecane jest wypełnienie druku on-line na stronie
nabor.pcss.pl/poznan; druk można otrzymać również w sekretariacie szkoły)
2) Oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum.
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3) Oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4) Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
laureata olimpiad dla gimnazjalistów lub laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim wymienionych w § 3 (oryginał lub poświadczona kopia), jeśli kandydat takie
zaświadczenie posiada.
2. Dokumenty, które można dołączyć do wniosku:
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).
3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem.
4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 998
ze zm.).
5) Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną
poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami
zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) i 3), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”.
4. Dokumenty, które należy dostarczyć po znalezieniu się na liście kandydatów zakwalifikowanych do
trzyletniego liceum:
1) Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (jeśli nie został złożony wcześniej).
2) Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeśli nie został złożony wcześniej).
3) Karta zdrowia.
4) Dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia.
5) Informacje dodatkowe wynikające z przepisów prawa, niezawarte we wniosku o przyjęcie do
szkoły.
6) Oświadczenie dotyczące uczestniczenia w zajęciach religii i/lub etyki.
7) Oświadczenie o języku obcym, którego kandydat chciałby się uczyć jako drugiego języka
(w klasach, gdzie taka możliwość jest dopuszczona).
§3
1.

Laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów:
 Olimpiada Matematyczna Juniorów (do 2015 r. Gimnazjalistów)
 Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
 Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
 Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów,
laureat lub finalista olimpiad przedmiotowych:
 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
 Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego
 Olimpiada Języka Francuskiego
 Olimpiada Języka Hiszpańskiego
 Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
 Olimpiada Języka Rosyjskiego
 Olimpiada Języka Łacińskiego
 Olimpiada Języka Białoruskiego
 Olimpiada Matematyczna
 Olimpiada Informatyczna
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2.

 Olimpiada Biologiczna
 Olimpiada Chemiczna
 Olimpiada Fizyczna
 Olimpiada Geograficzna
 Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 Olimpiada Filozoficzna
 Olimpiada Artystyczna
 Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” (od r. 2017/18)
oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
organizowanego przez kuratorów oświaty dla uczniów dotychczasowych gimnazjów:
 Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
 Wojewódzki Konkurs Biologiczny
 Wojewódzki Konkurs Chemiczny
 Wojewódzki Konkurs Fizyczny
 Wojewódzki Konkurs Geograficzny
 Wojewódzki Konkurs Matematyczny
 Wojewódzki Konkurs Historyczny
 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
 Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego
 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
jest przyjmowany do trzyletniego liceum w pierwszej kolejności pod warunkiem złożenia oryginałów
dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 2.
Laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów, olimpiad przedmiotowych oraz laureat konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego przez kuratorów
oświaty, wymienionych w ust. 1 jest przyjmowany do oddziału dwujęzycznego liceum w pierwszej
kolejności pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o
którym mowa w § 4, z tym że warunek ten nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej
oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka
hiszpańskiego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym.
§4

1. O przyjęciu do oddziału dwujęzycznego klasy pierwszej z językiem hiszpańskim decyduje liczba
punktów uzyskanych w standardowym postępowaniu rekrutacyjnym zsumowana z liczbą punktów za
pozytywnie zaliczony sprawdzian kompetencji językowych - pisemny test znajomości języka
hiszpańskiego z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. Liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wynosi 100,
zatem maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym jest równa 300.
Zakres obowiązującego materiału podany jest w załączniku.
2. W przypadku sprawdzianu kompetencji językowych za pozytywny jego wynik uznaje się uzyskanie
minimum 40 punktów na 100 możliwych.
3. O przyjęciu do pozostałych klas pierwszych decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu
rekrutacyjnym z zastrzeżeniem § 3 i 7.
§5
Punkty można uzyskać za:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego,
2) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących zajęć edukacyjnych:
a) język polski,
b) matematyka,
c) oraz:
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- dla klasy G I A: historia i wiedza o społeczeństwie,
- dla klasy G I B: fizyka i informatyka,
- dla klasy G I C: biologia i chemia,
- dla klasy G I D: język angielski i geografia,
- dla klasy G I E: język angielski i geografia,
- dla klasy G I F: język obcy nowożytny (lepsza ocena z dwóch) i geografia,
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
4) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
§6
Zasady uzyskiwania punktów rekrutacyjnych:
1) Wyniki egzaminu gimnazjalnego (0-100 pkt):
a) część humanistyczna:
 wynik procentowy z języka polskiego pomnożony przez 0,2 (max 20 pkt),
 wynik procentowy z historii i wiedzy o społeczeństwie pomnożony przez 0,2 (max
20 pkt),
b) część matematyczno-przyrodnicza:
 wynik procentowy z matematyki pomnożony przez 0,2 (max 20 pkt),
 wynik procentowy z przedmiotów przyrodniczych pomnożony przez 0,2 (max
20 pkt),
c)

część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy: wynik procentowy
pomnożony przez 0,2 (max 20 pkt).

2) Oceny ze wskazanych w § 5 p. 2 czterech przedmiotów (8-72 pkt):






celujący: 18 pkt,
bardzo dobry: 17 pkt,
dobry: 14 pkt,
dostateczny: 8 pkt,
dopuszczający: 2 pkt.

3) Świadectwo z wyróżnieniem: 7 pkt.
4) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (0-18 pkt):
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
(konkurs przedmiotowy: Ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie pod nazwą
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej,
konkursy tematyczne: Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II
„Papież Słowianin”, Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”,
Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II”):
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego: 10 pkt,
 tytułu laureata konkursu tematycznego: 7 pkt,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego: 5 pkt.
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty
(konkursy przedmiotowe: Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego, Wojewódzki Konkurs Biologiczny,
Wojewódzki Konkurs Chemiczny, Wojewódzki Konkurs Fizyczny, Wojewódzki Konkurs Geograficzny, Wojewódzki
Konkurs Matematyczny, Wojewódzki Konkurs Historyczny, Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, Wojewódzki
Konkurs Języka Francuskiego, Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego, Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego,
Wojewódzki Konkurs Języka Hiszpańskiego):
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c)

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego: 10 pkt,
jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego: 7 pkt,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego: 7 pkt,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego: 5 pkt,
jednego tytułu laureata konkursu tematycznego: 5 pkt,
jednego tytułu finalisty konkursu tematycznego: 3 pkt.

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim w zakresie dotyczącym szkół
artystycznych tytułów finalistów lub laureatów: zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2
Rozporządzenia MEN 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 (3-10 pkt),

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim w zakresie dotyczącym szkół artystycznych
tytułów finalistów lub laureatów: zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MEN 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 (2-10
pkt),
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a-d,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły
(zawody wiedzy i artystyczne: zasięg międzynarodowy: Międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki
oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej „Bóbr” – organizator: Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – organizator:
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla
Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” – organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Narodowe
w Poznaniu, Międzynarodowy Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna” – organizatorzy: Szkoła Tańca
Jawor – Klub Tańca, Urząd Gminy Suchy Las, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”organizator: Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym, zasięg krajowy: Ogólnopolski projekt edukacyjny
„Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku” – organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu,
Małopolski Kurator Oświaty, Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – organizator: Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Ogólnopolski konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski
w komiksie” – organizator: Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „Schola
Cantorum” – organizator: Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum”, Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny „Kolory szarości” – organizatorzy: SP im. Janusza Korczaka w Sierakowie, UMG Rawicz, Starostwo
Powiatowe w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, Ogólnopolski
Przegląd Twórczości Teatralnej MASKA – organizatorzy: SSP im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku, Fundacja
Dzieci Wrzesińskich, Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie – organizator: Centrum Edukacji Prawnej
Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej OKTA – organizatorzy:
Pracownia Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, „O Naszą
Niepodległą!” – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922 –
organizator: IPN oddział w Poznaniu, Niemiecki ma klasę – organizator: Goethe-Institut, Arsenał Pamięci –
organizatorzy: XXIX LO w Łodzi, Chorągiew Łódzka ZHP, IPN oddział w Łodzi, Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości –
organizator: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Młodzieżowa (do r. 2016/17 Gimnazjalna)
Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – organizator: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” – organizator: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Języka Niemieckiego, Konkurs „Młody Innowator” – organizatorzy: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT, Towarzystwo Kultury Technicznej, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Ogólnopolski
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Konkurs Recytatorski „Wędrówką jest życie człowieka” – organizator: SSP im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku,
VI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żydowskiej „Piosenka może czas pokonać” im. Leopolda Kozłowskiego Kleinmana –
organizatorzy: ZSE w Poznaniu, Fundacja Synagoga Nowa – Centrum Dialogu w Poznaniu, Projekt Edukacyjny Sejm
Dzieci i Młodzieży – organizatorzy: Kancelaria Sejmu RP, MEN, Konkurs „Odyseja Umysłów” – organizator:
Stowarzyszenie Odyssey of the Mind Polska, zasięg wojewódzki: Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
„Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej” – organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Konkurs Wiedzy
o Wielkopolsce – organizator: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów
Gimnazjów i Szkół Podstawowych – organizator: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Konkurs
„Złota Żaba” w dziedzinie literatury i języka polskiego oraz w dziedzinie matematyki – organizator: Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”, Konkurs Geograficzny „Obieżyświat” – organizatorzy: Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe
oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, Wojewódzki Konkurs Recytatorski – organizator:
MDK nr 2 w Poznaniu, Wojewódzki Turniej Białych Piór – organizator: MDK nr 1 w Poznaniu, Konkurs Szkolnej Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej – organizator: Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu, Międzyszkolny Konkurs Języka Hiszpańskiego – organizator: SP nr 1 w Poznaniu,
Wojewódzki Konkurs „Niepokorna, niezłomna, wyklęta – Inka oczami dzisiejszych uczniów” – organizatorzy: Poseł na
Sejm RP Witold Czarnecki, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman, Urząd Miasta
Konina, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Koniński Dom Kultury, Wojewódzki Konkurs Gry na
Fletach Podłużnych dla Ogólnokształcących Szkół Podstawowych i Gimnazjów – organizatorzy: SP nr 90 w Poznaniu,
Muzeum Instrumentów Muzycznych, Konkurs Chórów Szkolnych w ramach programu Akademia Chóralna Śpiewająca
Polska – organizator: Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Konkurs „Polskie Okręty Podwodne w Czasie II Wojny
Światowej” – organizator: SP w Miasteczku Krajeńskim, Konkurs „Śladami Życiowych Wyborów gen. Augusta Emila
Fieldorfa »Nila«” – organizator: SP nr 8 w Koninie, zasięg powiatowy: Powiatowy Turniej Wiedzy „Na dworze króla
Kazimierza Wielkiego” – organizator: LO w Kole, Rejonowy Konkurs Języków Obcych – organizator: Zespół Szkół w
Opalenicy;
zawody sportowe: organizowane przez polskie związki sportowe i jednostki samorządu terytorialnego:
Wojewódzkie i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Mistrzostwa Polski Młodzików, Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwa Polski Juniorów, organizowane przez Szkolny
Związek Sportowy: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe:
oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy w następujących dyscyplinach sportu:
aerobik, akrobatyka sportowa, badminton, baseball, biathlon, bilard, boks, brydż sportowy, curling, gimnastyka, golf,
hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kajak polo, karate WKF, kyokushin, fudokan, karate
tradycyjne, kickboxing, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka (w tym biegi przełajowe), łucznictwo,
łyżwiarstwo, narciarstwo, orientacja sportowa, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka
siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, rugby, skoki do wody,
snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy,
szermierka, taekwondo, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, windsurfing, wioślarstwo, zapasy,
żeglarstwo), Indywidualne Mistrzostwa Polski w Squasha, II Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Poznania w Slalomie
organizowane przez Wielkopolski Związek Narciarski,
Wysokie miejsca w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane
zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów
(konkursu), z wyłączeniem wyróżnień i nagród uzyskanych za uczestnictwo w zawodach,
punktowane:
 o zasięgu międzynarodowym: 4 pkt,
 o zasięgu krajowym: 3 pkt,
 o zasięgu wojewódzkim: 2 pkt,
 o zasięgu powiatowym: 1 pkt.
Wysokie miejsca w zawodach sportowych punktowane:
 na szczeblu międzynarodowym (miejsca 1-8): 4 pkt,
 na szczeblu krajowym (miejsca 1-6): 3 pkt,
 na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3): 2 pkt,
 na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3): 1 pkt.
UWAGA: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w p. 4, na tym samym
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szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia z p. 4
wynosi: 18 pkt.
5) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu: 3 pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200 punktów
(z wyjątkiem oddziału dwujęzycznego, gdzie liczba ta wynosi 300).
§7
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
(liczba punktów ustalona zgodnie z zasadami określonymi w § 6), w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Zapis ten nie dotyczy
rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są
pod uwagę łącznie kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
pozostałych oddziałów klas pierwszych lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
łącznie kryteria wymienione w ust. 2.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
§8
Terminy obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym:
1) Składanie w sekretariacie XVII Liceum Ogólnokształcącego wniosków i dokumentów, które można
dołączyć do wniosku: od 13 do 31 maja 2019 r. w dniach pracy szkoły w godz. 8:00 – 15:30 (w
dniu 31 maja 2019 r. do godz. 15:00).
2) Sprawdzian kompetencji językowych (dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego): 10 czerwca
2019 r. o godz. 8:00.
3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu kompetencji językowych oraz informacji o uzyskanych przez poszczególnych
kandydatów wynikach tego sprawdzianu: 13 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.
4) Możliwość dokonania zmian w decyzji o wyborze szkoły i oddziałów od 14 do 19 czerwca 2019 r.
do godz. 15:00.
5) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginały lub poświadczone za zgodność z
oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty: od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00.
6) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
klas pierwszych: 16 lipca 2019 r. o godz. 10:00.
7) Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły): od 16 do 24 lipca 2019 r. do godz.
13:00.
8) Złożenie pozostałych dokumentów:
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a) karta zdrowia,
b) dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia,
c) informacje dodatkowe wynikające z przepisów prawa, niezawarte we wniosku o przyjęcie
do szkoły,
d) oświadczenie dotyczące uczestniczenia w zajęciach religii i/lub etyki,
e) oświadczenie o języku obcym, którego kandydat chciałby się uczyć jako drugiego języka (w
klasach, gdzie taka możliwość jest dopuszczona)
od 16 do 24 lipca 2019 r. do godz. 13:00.
9) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych:
25 lipca 2019 r. o godz. 13:00.
§9
1.
2.

3.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego liceum będzie dysponowało wolnymi
miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.
Terminy ewentualnego postępowania uzupełniającego:
a) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z oryginałem lub poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginałem lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty: od 26 do 30 lipca 2019 r. do godz. 15:00,
b) sprawdzian kompetencji językowych: 31 lipca 2019 r. o godz. 9:00,
c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu kompetencji językowych oraz informacji o uzyskanych przez poszczególnych
kandydatów wynikach tego sprawdzianu: 5 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00,
d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do czteroletniego liceum: 21 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00,
e) potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły): od 21 do 29
sierpnia 2019 r. do godz. 13:00,
f) złożenie pozostałych dokumentów:
 karta zdrowia,
 dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia,
 informacje dodatkowe wynikające z przepisów prawa, niezawarte we wniosku
o przyjęcie do szkoły,
 oświadczenie dotyczące uczestniczenia w zajęciach religii i/lub etyki,
 oświadczenie o języku obcym, którego kandydat chciałby się uczyć jako drugiego
języka (w klasach, gdzie taka możliwość jest dopuszczona)
od 21 do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 13:00.
g) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy
wstępnej: 30 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00.
Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego regulaminu w zakresie § 3 - 7 oraz § 10
stosuje się odpowiednio.
§ 10

1.
2.

3.

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 do liceum.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
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4.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa
w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy
skarga do sądu administracyjnego.
§ 11

W przypadkach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw, rozporządzeń i
zarządzeń określonych na wstępie regulaminu.
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Załącznik
Zakres wymagań programowych z języka hiszpańskiego dla kandydatów do oddziału
dwujęzycznego klasy pierwszej trzyletniego liceum w XVII Liceum Ogólnokształcącym
na rok szkolny 2019/2020.
Zakres struktur gramatycznych:


rodzajniki określone i nieokreślone,



rzeczowniki (liczba, rodzaj, zdrobnienia, potoczne formy skrócone np. tele, profe),



zaimki (osobowe: forma mocna, forma nieakcentowana, odmiana, w połączeniu z gerundio, trybem
rozkazującym, bezokolicznikiem, zaimki podwójne, np. se lo digo; zaimki wskazujące; zaimki
dzierżawcze; zaimki pytajne np. quién, cuál),



liczebniki główne (od zera do miliarda) i porządkowe (1-10),



przymiotniki (liczba, rodzaj, miejsce w zdaniu, stopniowanie),



przysłówki,



najczęściej używane przyimki (np. a, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, por, para,
sin, sobre),



najczęściej używane wyrażenia przyimkowe (np. al lado de, cerca de),



formy czasownikowe (tryb oznajmujący: Presente, Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto, Pretérito
Indefinido, Futuro Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto; tryb subjuntivo: Presente, Pretérito
Imperfecto; tryb rozkazujący; tryb przypuszczający),



najważniejsze konstrukcje (np. ir+a+bezokolicznik, acabar+de+bezokolicznik, estar+gerundio,
seguir+gerundio),



zgodność czasów trybu oznajmującego, mowa zależna i niezależna,



zdania warunkowe (I, II),



czasowniki ser, estar, haber,



zdania złożone oraz najważniejsze spójniki.

Zakres leksykalny i tematyczny:
Obowiązuje znajomość słownictwa na poziomie średniozaawansowanym (m. in. na podstawie podręcznika
Club Prisma A1, A2, B1) pozwalająca na rozumienie i tworzenie wypowiedzi w następujących
dziedzinach:


człowiek (dane personalne, wygląd, zainteresowania, cechy charakteru, uczucia i emocje),



dom (miejsce zamieszkania, części domu i wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż
mieszkania),



szkoła (przedmioty nauczania, oceny, wymagania, system oświaty, kształcenie pozaszkolne),



praca (zawody, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza),



życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, czynności życia codziennego, czas wolny, święta i
uroczystości, styl życia, konflikty i problemy),
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żywienie (artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne, diety),



zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, środki płatnicze),



podróżowanie i turystyka (środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki),



sport (popularne dyscypliny sportu, imprezy sportowe),



nauka i technika (odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń
technicznych),



świat przyrody (klimat, pogoda, ochrona środowiska, klęski żywiołowe),



podstawowa wiedza o krajach języka hiszpańskiego.
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Rodzaje klas w roku szkolnym 2019/2020 w trzyletnim liceum
przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
Klasa G I A
przedmioty uzupełniające:
(ARS-LEX G)
Grupa 1: przyroda, zajęcia teatralne,
Grupa 2: przyroda, kino o świecie współczesnym.
przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
Klasa G I B
matematyka, fizyka, informatyka,
(POLITECHNICUS G) przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo, algorytmika, ekonomia w praktyce
przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
biologia, chemia, język angielski,
Klasa G I C
przedmioty uzupełniające:
(MEDICORUM G)
historia i społeczeństwo, eksperyment w biologii, chemia doświadczalna, fizyka w
biologii i medycynie.
przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
Klasa G I D
język hiszpański, język angielski, geografia,
G
(PEREGRINUS )
przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo, krajoznawstwo.
przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
Klasa G I E
matematyka, język angielski, geografia,
(ECONOMICUS G)
przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo, krajoznawstwo.
dwujęzyczna z językiem hiszpańskim,
przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:
język angielski i jeden z trzech przedmiotów: geografia, biologia, historia,
Klasa G I F
przedmiot uzupełniający:
(SECCIÓN BILINGÜEG)
historia i społeczeństwo (ewentualnie przyroda),
przedmioty nauczane w języku hiszpańskim:
literatura hiszpańska, geografia Hiszpanii, historia z historią sztuki Hiszpanii
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