Zasady i kryteria rekrutacji.
1. Rekrutacja do I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach jest przeprowadzana za pomocą systemu
naboru elektronicznego (program ASSECO): https://kielce.e-omikron.pl/

2. I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w roku szkolnym 2021/2022 planuje utworzenie pięć
oddziałów dla absolwentów szkół podstawowych liczących po 33 uczniów. Kandydat do I

LO im. S. Żeromskiego w Kielcach może wskazać na liście preferencji dowolną liczbę szkół

oraz klas, według ustalonej przez siebie kolejności wyborów.
3. O przyjęciu kandydata do określonego oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego
lokata na liście kandydatów, ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

4. Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby

oddziałów, to zostanie przydzielony tylko do tego oddziału, który wskazał najwyżej na liście
preferencji.
5. Kandydat może wybierać oddziały i nauczane języki obce tylko zgodnie z zaproponowaną

ofertą szkoły.
6. Pierwszym językiem obcym nauczanym we wszystkich oddziałach na poziomie
kontynuacyjnym jest język angielski.

7. Wszyscy uczniowie przyjęci do grup kontynuacyjnych języka angielskiego muszą przystąpić

w pierwszym tygodniu roku szkolnego 2021-2022 do testu kompetencyjnego określającego ich
poziom zaawansowania językowego.

8. Kandydaci do 1A i 1F (z rozszerzonym programem języka angielskiego) mogą starać się

o przyjęcie, jeżeli na poprzednim etapie edukacyjnym ukończyli naukę języka angielskiego na

poziomie II.1.
9. Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty przeliczane na punkty w sposób następujący:

Egzamin

Wynik egzaminu
w%

Sposób przeliczenia i
punkty w rekrutacji

język polski

(max) 100

x 0,35=35 pkt.

matematyka

(max) 100

x 0,35=35 pkt.

język obcy nowożytny

(max) 100

x 0,30=30 pkt.

Maksymalna liczba punktów 100 pkt.
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b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego,
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez

dyrektora I LO w Kielcach jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do
danego oddziału tej szkoły, tj. język angielski i historia (1A), język angielski i biologia
(1C, 1D), język angielski i geografia (1F), język angielski i fizyka (1G) przeliczone na
punkty następująco:

Za oceny na świadectwie

Punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

celujący

18 pkt.

bardzo dobry

17 pkt.

dobry

14 pkt.

dostateczny

8 pkt.

dopuszczający

2 pkt.

Maksymalna liczba punktów
za 4 przedmioty

72 pkt.

c. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się

7 punktów.
d. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności

w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
e. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18

punktów.

f. Kandydat do I LO w Kielcach w toku postępowania rekrutacyjnego może uzyskać
maksymalnie 200 pkt.

Kryterium rekrutacyjne

Punkty

Egzamin ósmoklasisty

100

Oceny na świadectwie z 4 przedmiotów

72

Świadectwo z wyróżnieniem

7

Aktywność społeczna

3

Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych

18

Razem

200
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10. Absolwenci szkół podstawowych będący laureatami i finalistami ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i

ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do I LO w Kielcach
niezależnie od kryteriów podanych powyżej.

11. Zgodnie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących

obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty
innych państw (Dz. U. 2020 poz. 1283) kandydaci do I LO w Kielcach, którzy ukończyli szkołę
za granicą, są przyjmowani na podstawie dokumentów określających sumę lat nauki
szkolnej ustalonej według świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa

szkolnego wydanego w Polsce. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia

powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor I LO w Kielcach - jeżeli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami.

12. Zgodnie z art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 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 psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1,
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4).

14. Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4) wszystkie wymienione poniżej kryteria mają jednakową
wartość.
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Kryterium
pierwszeństwa

Pierwszeństwo określa się na podstawie:

Wielodzietność rodziny
kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Niepełnosprawność
kandydata

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 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568)

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568)

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568)

E

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568)

F

Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2019 r. poz. 1111, 924 i 1818)

Lp.
A

B

C

D

G

str. 4

