ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XVII
IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ WE WROCŁAWIU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:

-

Art.149,155,165,204 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz.U.
2017 poz.60), ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2016 poz.1943).

-

Rozporządzenie 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.

- Zarządzenie Nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego2017 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez 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 2016/2017 w województwie dolnośląskim.

- Zarządzenie Nr 12 /2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.
18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.
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§1
REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH LO NR XVII
1. Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu ogłasza w roku szkolnym
2017/2018 nabór do 6 klas pierwszych. Są to następujące klasy:
Klasa

Profil

Przedmioty realizowane
w kl. 2 i 3 w zakresie rozszerzonym

Przedmiot
uzupełniający
w klasie 2

Przedmioty, z których oceny
brane są pod uwagę przy
rekrutacji do poszczególnych klas

1A

KLASA Z ROZSZERZONYM
JĘZYKIEM ANGIELSKIM I
ELEMENTAMI JĘZYKA
BIZNESU
(znacznie więcej godzin języka
angielskiego w tygodniu niż
w przypadku standardowego
rozszerzenia)

 język angielski
 historia
 jeden przedmiot wybrany przez
ucznia po zakończeniu nauki w
klasie 1 i realizowany w klasie 2 i 3

1B

KLASA JĘZYKOWOGEOGRAFICZNA
(znacznie więcej godzin języka
niemieckiego w tygodniu niż
w przypadku standardowego
rozszerzenia)

 język niemiecki
 geografia
 jeden przedmiot wybrany przez
ucznia po zakończeniu nauki w
klasie 1 i realizowany w klasie 2 i 3

 język polski
Historia i
 język obcy obowiązkowy
Społeczeństwo  matematyka
 geografia

 matematyka- rozszerzony program
nauczania matematyki z
uwzględnieniem podstaw matematyki
finansowej oraz mniej znanych
twierdzeń geometrii i teorii liczb
 fizyka- rozszerzony program
nauczania fizyki i astronomii z
uwzględnieniem roli eksperymentu
fizycznego
 informatyka- rozszerzony program
nauczania informatyki z
uwzględnieniem podstaw matematyki
finansowej i grafiki

 język polski
Historia i
 język obcy obowiązkowy
Społeczeństwo  matematyka
 fizyka

 biologia
 chemia
 jeden przedmiot wybrany przez
ucznia po zakończeniu nauki w
klasie 1 i realizowany w klasie 2 i 3

 język polski
Historia i
 język obcy obowiązkowy
Społeczeństwo  matematyka
 biologia

 język polski
 historia
 jeden przedmiot wybrany przez
ucznia po zakończeniu nauki w
klasie 1 i realizowany w klasie 2 i 3

Przyroda

 język polski
 język obcy obowiązkowy
 matematyka
 historia

Przyroda

 język polski
 język obcy obowiązkowy
 matematyka
 historia

KLASA MATEMATYCZNOFIZYCZNO- INFORMATYCZNA
1C

1D

1E

1F

(o 3 godziny więcej matematyki,
fizyki i informatyki w cyklu nauczania
niż w przypadku standardowego
rozszerzenia)

KLASA BIOLOGICZNOCHEMICZNA

KLASA TEATRALNA
Uczniowie uczęszczają na
dodatkowe przedmioty: warsztaty
teatralne, dykcję i muzykę.
W rekrutacji do tej klasy biorą udział
tylko osoby, które pozytywnie
zaliczyły sprawdzian uzdolnień
kierunkowych.

KLASA HUMANISTYCZNA

 język polski
 historia
 WOS

Przyroda

 język polski
 język obcy obowiązkowy
 matematyka
 historia

2

2. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych LO nr XVII im. A. Osieckiej odbywać się będzie na
podstawie sumy punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata.
2.1. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych,
w tym:
2.2. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f
ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych,
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2.
2.3. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
 celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
2.4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
2.5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h
ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:



2)

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:



tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:







dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
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4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2
pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:






5)

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
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:

 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2.6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 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 wynosi 18 punktów.
2.7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa
w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się
3 punkty.
2.8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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, przy czym za uzyskanie
z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:






celującym – przyznaje się po 20 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

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






celującym – przyznaje się 20 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
dobrym – przyznaje się 13 punktów,
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2.9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2
i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, 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.
2.10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się
na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum,
przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:






celującym – przyznaje się 20 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
dobrym – przyznaje się 13 punktów;
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2.11. W przypadku wyboru klasy teatralnej- kandydat musi przystąpić do sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych i uzyskać z niego wynik pozytywny (§ 2).

§2
ZASADY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NABORU DO KLASY TEATRALNEJ
Kandydat do klasy teatralnej musi przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Podstawowym
celem sprawdzianu uzdolnień kierunkowych jest sprawdzenie predyspozycji i uzdolnień aktorskich, tzn.
umiejętności recytatorskich, wokalnych, ruchowych i dykcji. Zaliczenie sprawdzianu z wynikiem
pozytywnym warunkuje zakwalifikowanie się kandydata do dalszej części procedury rekrutacyjnej.
1. Kandydaci do klasy teatralnej muszą przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
w wybranym przez siebie jednym terminie. W roku 2017 sprawdzian odbędzie się w dniach: 12 maja
(piątek) i 15 maja (poniedziałek) 2017 r. od godz.1600 w auli szkolnej (sala 300- III piętro).
2. Zgłoszenia na sprawdzian uzdolnień kierunkowych (załącznik nr 3) kandydaci składać mogą w dniach
od 2 do 12 maja 2017 r. (Uwaga: kandydaci, którzy przystąpią do sprawdzianu 12 maja br. składają
swoją deklarację do 10 maja br.) w sekretariacie uczniowskim szkoły (pok. 107 A, I piętro) lub mogą
przesłać na szkolny e-mail <liceum@lo17.wroc.pl> z dopiskiem „Sprawdzian- klasa teatralna-2017”.
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Druk zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły lub do pobrania ze szkolnej strony
internetowej w zakładce: Dla kandydatów/Rekrutacja.
3. Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad Regulaminu sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych (dostępny w sekretariacie uczniowskim oraz na stronie internetowej w zakładce:
Dla kandydatów/Rekrutacja).
4. Lista uczestników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dostępna będzie na stronie internetowej szkoły
www.lo17.wroc.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy portierni, odpowiednio:
 od 11 maja 2017 r. dla kandydatów zgłoszonych na sprawdzian 12.05. br.
 od 13 maja 2017 r. dla kandydatów zgłoszonych na sprawdzian 15.05.br.
5. Sprawdzian przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjna.
6. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych obejmuje test predyspozycji, na który składają się następujące
zadania:





prezentacja z pamięci jednego wiersza (znać tytuł i autora);
prezentacja z pamięci jednego fragmentu prozy (znać tytuł i autora);
wykonanie jednej piosenki bez akompaniamentu (wskazane - w języku polskim);
wykonanie prostej scenki teatralnej.

7. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych nie
wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych, określają jedynie, w jakim stopniu kandydat spełnia wymagania
stawiane przez komisję rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w klasie
teatralnej. Rekrutacja kandydatów do klasy teatralnej dokona się spośród tych absolwentów
gimnazjów, którzy pozytywnie zaliczą sprawdzian uzdolnień kierunkowych.
8. Lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji do klasy teatralnej w LO nr XVII
im. A. Osieckiej na rok szkolny 2017/2018 dostępna będzie na stronie szkoły i w sekretariacie
uczniowskim od 16 maja 2017 r.

§3
UPRAWNIENIA LAUREATÓW KONKURSÓW I INNE UPRAWNIENIA
1.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125,
z późn. zm.) przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej
niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 1 pkt. 3. Zaświadczenia wydane przez kuratora oświaty
właściwego ze względu na siedzibę szkoły, do której uczęszczał laureat lub finalista konkursu
przedmiotowego, są ważne na terenie całego kraju. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów
uwzględnianych przy kwalifikacji do klasy teatralnej.

2.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pod uwagę bierze
się kryteria różnicujące i dodatkowe kryteria różnicujące opisane w tabeli w § 1 pkt. 2.2. Dodatkowe
kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.

§4
PRZYJMOWANIE PODAŃ KANDYDATÓW DO LO NR XVII IM. A. OSIECKIEJ.
1.

Kandydat do LO nr XVII im. A. Osieckiej (jego rodzice) powinien zapoznać się z zasadami rekrutacji
do szkół ponadgimnazjalnych aglomeracji wrocławskiej, które znajdują się na stronie internetowej:
www.edu.wroclaw.pl
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2.

Kandydat składa wniosek podpisany przez rodzica oraz wychowawcę w terminie od 1 do 21 czerwca
2017 r. W tym czasie istnieje możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze szkoły i przeniesienia
podania do innej szkoły.

3.

Kandydat składając dokumenty do szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez
dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

4.

Kandydat do LO nr XVII dołącza w terminie od 23 do 27 czerwca 2017 r. następujące dokumenty:
kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;
kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu w § 1 pkt. 2.2;
dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy
z dnia 6 grudnia 2013 r.:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu niepełnosprawność;
c) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie
wydane na podstawie odrębnych przepisów;
d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem;
e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
5) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub
tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
(wymienionych w § 3), wydane przez właściwego kuratora oświaty, w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
1)
2)
3)
4)

5.

Dokumenty, o których mowa w punktach powyżej: 4/3) i 4/5) oraz punktach 4) lit. b), c), d), e) mogą być
składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub
pełnoletniego kandydata.

6.

Składający oświadczenia: o wielodzietności rodziny kandydata, o samotnym wychowaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności kamej za składanie
fałszywych zeznań.

Uwaga. W przypadku kandydatów spoza Wrocławia - na wniosku nie jest wymagany podpis wychowawcy/
pracownika szkoły.
Ostateczny termin uzupełniania dokumentów przez absolwentów gimnazjów upływa 27 czerwca 2017 r.

§5
WYNIKI REKRUTACJI
1.
2.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do LO nr XVII nastąpi do 7 lipca 2017 r.
Kandydaci zakwalifikowani do LO nr XVII są obowiązani złożyć w terminie do 18 lipca 2017 r.
do godz. 1500 następujące dokumenty:
a.
b.
c.
d.

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
oryginały innych wymaganych dokumentów;
2 podpisane fotografie (imię, nazwisko, adres, przydzielona klasa).
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3.

W przypadku, gdy kandydat (rodzic) nie złoży w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów
w LO nr XVII, oznaczać to będzie świadomą rezygnację z miejsca w tej szkole.

4.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do LO nr XVII nastąpi 19 lipca 2017 r.

5.

Jeśli LO nr XVII będzie dysponować wolnymi miejscami - kandydaci niezakwalifikowani do żadnej
ze szkół mogą składać kopie dokumentów w terminie do 24 lipca 2017 r.

6.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w terminie uzupełniającym do LO nr XVII nastąpi
14 sierpnia 2017 r.

7.

Osoby przyjęte do szkoły w terminie uzupełniającym są obowiązane złożyć w danej szkole oryginały
świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej w terminie
do 23 sierpnia 2017 r. do godz. 1500.

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w terminie
uzupełniającym do LO nr XVII nastąpi 24 sierpnia 2017 r.

9.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
są przechowywane w szkole przez okres roku.

10. Tryb odwoławczy:
10.1.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic
kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

10.2.

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów,
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.3.

Uzasadnienie powinno zawierać pouczenie o możliwości złożenia odwołania do dyrektora,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, sporządzonego przez komisję rekrutacyjną.

10.4.

Podstawą odwołania mogą być tylko formalne uchybienia w postępowaniu kwalifikacyjnym
w stosunku do obowiązujących przepisów prawnych i postanowień niniejszego regulaminu.

10.5.

Dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania odwołania rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji i wydaje rozstrzygnięcie.

10.6.

Dyrektor w swoim rozstrzygnięciu informuje o przysługującej skardze do wojewódzkiego sądu
administracyjnego we Wrocławiu.

§6
ORGANIZACJA INFORMACJI DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW
1.

Szkolny Punkt Informacyjny (SPI) dla kandydatów do LO nr XVII działa w okresie od 20 marca
2017 roku do zakończenia rekrutacji.

2.

Punkt jest czynny codziennie w godzinach od 1000 do 1500 w sekretariacie uczniowskim w sali 107 A
na I piętrze, a w środy również w godzinach od 1500 do 1700 w gabinecie Pedagoga- sala 11 na parterze.

3.

W SPI uprawniona osoba udzieli wszelkich informacji dotyczących procedury rekrutacji, wymagań
formalnych stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego, specyfiki kształcenia
w poszczególnych profilach, o możliwościach kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły oraz innych
informacji związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły (również telefonicznie pod numerem
71/7986740 wew. 102).

4.

W SPI dostępne będą druki i formularze niezbędne w procedurze rekrutacyjnej.
8

5.

Komunikaty oraz wszelkie ważne informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej
szkoły www.lo17.wroc.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy portierni szkoły (na parterze).

6.

Zapraszamy Kandydatów i ich Rodziców na Drzwi Otwarte w LO nr XVII im. A. Osieckiej,
które odbędą się:

7.



15.03.2017 r. (środa) w godzinach 1400 -1700



22.04.2017 r. (sobota) w godzinach 900 -1300.

Informacje o rekrutacji można uzyskać na stronie rekrutacji: www.edu.wroclaw.pl ,

§8
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
1. załącznik nr 1
Harmonogram rekrutacji dla kandydatów do LO nr XVII.
2. załącznik nr 2
ZGŁOSZENIE na sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klasy teatralnej w LO nr XVII.
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załącznik nr 1

HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW
do Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. A. Osieckiej na rok szkolny 2017/2018
Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Składanie pisemnego zgłoszenia na sprawdzian uzdolnień
kierunkowych do klasy teatralnej

2-12 maja 2017

Lista uczestników zgłoszonych na sprawdzian uzdolnień
kierunkowych do klasy teatralnej

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

do 24 lipca 2017
(w godzinach pracy
sekretariatu)

12 maja 2017

25 lipca 2017

12 i 15 maja 2017

do 27 lipca 2017

16 maja 2017

do 28 lipca 2017

1 - 21 czerwca 2017

do 24 lipca 2017

do 22 czerwca 2017

-

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:
 kopię świadectwa ukończenia szkoły;
 kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego

23 - 27 czerwca 2017
(do godz. 15.00)

-

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

do 30 czerwca 2017 r.

do 1 sierpnia 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do LO nr XVII

do 7 lipca 2017

14 sierpnia 2017

do 18 lipca 2017
(do godz. 15.00)

do 23 sierpnia 2017

19 lipca 2017

24 sierpnia 2017

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy
teatralnej od godz. 16.00 w auli (sala 300)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych do klasy teatralnej
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia w sekretariacie
szkoły:
 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
 oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego;
 oryginałów innych wymaganych dokumentów;
 2 podpisanych fotografii (imię, nazwisko, adres)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do LO nr XVII
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załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE
na sprawdzian uzdolnień kierunkowych do KLASY TEATRALNEJ
w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. A. Osieckiej
Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Pesel
Dokładny adres
(kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

Telefon do domu
Telefon komórkowy
e-mai l
Numer i adres gimnazjum

Zgłaszam swój udział na sprawdzian uzdolnień kierunkowych do klasy teatralnej
w LO nr XVII im. A. Osieckiej w terminie:
 12. maja 2017 r. (piątek) *)
 15. maja 2017 r. (poniedziałek) *)
*)

właściwe podkreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zamieszczonych danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
rekrutacji do LO nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu.
Podpis Rodzica
……………………………………………

Podpis Kandydata
…………………………………………..

Data ……………………...…………..
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