ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI
DLA KANDYDATÓW
DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
NA ROK SZKOLNY 2014/2015.
_________________________________
PODSTAWY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 ).
2. Zarządzenie nr 6/2014 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 23 stycznia
2014 roku.
3. Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 23 stycznia 2014 roku w
sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych .

§1
I. ZASADY WYBORU KLASY PRZEZ KANDYDATA:
1.

Rekrutacja do I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach jest przeprowadzana za pomocą systemu
naboru elektronicznego Vulcan.

2.

W roku szkolnym 2014-2015 szkoła planuje utworzenie 7 oddziałów liczących po 33 uczniów.
Kandydat do I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach może wskazać na liście preferencji dowolną
liczbę 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 rekrutacyjnokwalifikacyjnego.

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.
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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. Kandydaci do oddziału F (z rozszerzonym programem
języka angielskiego) mogą starać się o przyjęcie, jeżeli ukończyli w gimnazjum naukę języka
angielskiego na poziomie III.1.
7.

Kandydaci do oddziałów B i H mogą wybrać jako drugi język obcy:
a. język hiszpański (od poziomu zerowego)
b. język niemiecki (kontynuacja na poziomie podstawowym). Do grupy kontynuacyjnej
języka niemieckiego mogą być przyjęci uczniowie, którzy uczyli się tego języka
minimum przez 3 lata jako przedmiotu obowiązkowego.

8.

Kandydaci do oddziałów A, D, E, F, G mogą wybrać jako drugi język obcy:
a. język hiszpański (od poziomu zerowego)
b. język francuski (od poziomu zerowego)
c. język rosyjski (od poziomu zerowego) lub kontynuacja na poziomie podstawowym.
Do grupy kontynuacyjnej języka rosyjskiego mogą być przyjęci uczniowie, którzy
uczyli się tego języka minimum przez 3 lata jako przedmiotu obowiązkowego.
d. język niemiecki (od poziomu zerowego) lub kontynuacja na poziomie podstawowym.
Do grupy kontynuacyjnej języka niemieckiego mogą być przyjęci uczniowie, którzy
uczyli się tego języka minimum przez 3 lata jako przedmiotu obowiązkowego.

9.

Międzyoddziałowe grupy języka hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego dla
uczniów oddziałów A-D-E-F-G rozpoczynających naukę od poziomu zerowego (wymiar 2
godz. w każdym tygodniu nauki), zostaną utworzone tylko wtedy, gdy zostaną
skompletowane grupy liczące co najmniej 16 osób. Jeżeli liczba kandydatów przekroczy 21
osób, to o zakwalifikowaniu do grup językowych będzie decydować łączna liczba punktów
uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym.

10. Międzyoddziałowe grupy kontynuacyjne: języka niemieckiego (na poziomie podstawowym)
oraz języka rosyjskiego (na poziomie podstawowym) dla uczniów oddziałów A-D-E-F-G
zostaną utworzone tylko wtedy, gdy zostaną skompletowane grupy liczące co najmniej 16
osób. Do grupy kontynuacyjnej mogą być przyjęci uczniowie, którzy uczyli się tego języka
minimum przez 3 lata jako przedmiotu obowiązkowego. Jeżeli liczba kandydatów przekroczy
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21 osób, to o zakwalifikowaniu do grup językowych będzie decydować łączna liczba punktów
uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym.
11. Wszyscy uczniowie przyjęci do grup kontynuacyjnych języków obcych (j.angielski,
j.niemiecki, j.rosyjski) muszą przystąpić w pierwszym tygodniu roku szkolnego 2014-2015 do
testu kompetencyjnego określającego ich poziom zaawansowania językowego. Uczeń
zostanie przeniesiony do niższej grupy językowej, jeżeli wynik testu kompetencyjnego
wykaże duże braki w podstawowej wiedzy i umiejętnościach językowych.
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12. Charakterystyka planowanych oddziałów i przedmioty punktowane podczas rekrutacji:
Lp.

przedmioty
Nazwy oddziałów i przedmioty przewidziane Planowane języki obce
punktowane przez I
do realizacji w zakresie rozszerzonym
LO w Kielcach

KLASA A
Oddział z rozszerzoną ofertą edukacyjną
z języka polskiego, historii,

1

2

języka łacińskiego i kultury antycznej

KLASA B
Oddział z rozszerzoną ofertą edukacyjną
z języka polskiego, historii,

I język : angielski
II język do wyboru spośród:
niemiecki-podstawa,
niemiecki-kontynuacja,
rosyjski -podstawa,
rosyjski-kontynuacja,
francuski- podstawa,
hiszpański -podstawa
I język : angielski
II język do wyboru spośród:
niemiecki-kontynuacja,
hiszpański- podstawa

wiedzy o społeczeństwie
KLASA D i KLASA E

3i4

Oddziały z rozszerzoną ofertą edukacyjną
z biologii i chemii

KLASA F

5

Oddział z rozszerzoną ofertą edukacyjną
z matematyki, geografii i języka angielskiego

KLASA G
Oddział z rozszerzoną ofertą edukacyjną
z matematyki, fizyki i informatyki

6

7

klasa pod patronatem Politechniki
Świętokrzyskiej
KLASA H
Oddział z rozszerzoną ofertą edukacyjną
z matematyki i fizyki
klasa pod patronatem Politechniki
Świętokrzyskiej

język polski,

Planowana
liczba uczniów

33

język angielski,
matematyka,
historia
język polski,

33

język angielski,
matematyka,
historia

I język : angielski
II język do wyboru spośród:
niemiecki-podstawa,
niemiecki-kontynuacja,
rosyjski -podstawa,
rosyjski-kontynuacja,
francuski- podstawa,
hiszpański -podstawa
I język : angielski
(poziom rozszerzony)
II język do wyboru spośród:
niemiecki-podstawa,
niemiecki-kontynuacja,
rosyjski-podstawa,
rosyjski-kontynuacja,
francuski- podstawa,
hiszpański -podstawa
I język : angielski
II język do wyboru spośród:
niemiecki-podstawa,
niemiecki-kontynuacja,
rosyjski -podstawa,
rosyjski-kontynuacja,
francuski- podstawa,
hiszpański -podstawa
I język : angielski
II język do wyboru spośród:
niemiecki-kontynuacja,
hiszpański- podstawa

język polski,

66

język angielski,
matematyka,
biologia

język polski,

33

język angielski,
matematyka,
geografia

język polski,

33

język angielski,
matematyka,
fizyka
język polski,

33

język angielski,
matematyka,
fizyka
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II. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA:

§2
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu naboru elektronicznego Vulcan,
potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna .
2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył.
3. Oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego, które należy złożyć po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły
4. Dwie fotografie – (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, format legitymacyjny)
należy

dostarczyć

razem

o

oryginałami

świadectwa

ukończenia

gimnazjum

i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
5. Karta zdrowia, którą należy dostarczyć na początku roku szkolnego.
6. Dokumenty dodatkowe (tylko w przypadku, gdy dotyczy to kandydata):
Nazwa dokumentu.
Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, oraz zaświadczenia potwierdzające
osiągnięcia: w konkursach tematycznych, sportowe, artystyczne, wolontariat
(o których mowa w § 4 pkt. 4, ppkt. 2-5) należy dostarczyć tylko wtedy, gdy ww.
osiągnięcia nie zostały wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym
poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z
problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność
Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kandydata,
lub jednego z rodziców kandydata, lub obojga rodziców, lub rodzeństwa
kandydata.
Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Formy dokumentów

 oryginał,
 notarialnie poświadczona
kopia,
 urzędowo poświadczony
odpis,
 wyciąg z dokumentu,
 kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata

oświadczenie rodzica
(prawnego opiekuna)

W przypadku składania oświadczeń składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści” „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
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§3
III. TERMINARZ REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1. Od 12 maja do 25 czerwca 2014 r. do godz. 1500 - składanie wniosków o przyjęcie do I LO
w Kielcach (oraz dokumentów dodatkowych, o których mowa w § 2 pkt. 6).
2. Do 2 lipca 2014 r. do godz. 1500 - doręczenie przez absolwentów gimnazjów kopii
świadectw ukończenia szkoły i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat .
3. Do 4 lipca 2014r. - postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
4 lipca 2014 r. o godzinie 1300 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do I LO w Kielcach.
Lista będzie zawierać imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo
niezakwalifikowaniu do szkoły.
4.

Od 4 lipca 2014 od godz. 1300 do 8 lipca 2014 r. do godz. 1500 - kandydaci umieszczeni na
listach zakwalifikowanych do I LO w Kielcach są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w
szkole doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego. Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia
traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do I LO w Kielcach.

5.

9 lipca 2014 r. do godz. 1200 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do I LO w
Kielcach na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, złożonych w szkole i podanie informacji o liczbie wolnych miejsc.
a) Lista będzie zawierać imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów uprawniających do
przyjęcia do poszczególnych oddziałów szkoły oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
b) Każdy z kandydatów zostanie przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów
lub nie zostanie przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli w żadnym ze wskazanych oddziałów
nie uzyskał liczby punktów zapewniających przyjęcie.
c) 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.
d) Kandydat, który został przyjęty do wskazanego oddziału, nie będzie umieszczony na
listach przyjęcia do innych oddziałów, nawet jeżeli będzie spełniał kryteria przyjęć do tych
oddziałów.
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6. Od 10 lipca do 16 lipca 2014 r. do godz. 1200 – rekrutacja uzupełniająca (w przypadku , gdy
szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami) dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do
żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca wybranej szkole w oparciu o dostarczony
do szkoły wniosek oraz oryginały, bądź kopie świadectw i zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego. Rekrutacja jest prowadzona poza systemem elektronicznym. Decyzję o przyjęciu
do szkoły podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna
7. 16 lipca 2014 r. o godz. 1500 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.
8. 17 lipca 2014 r. od godz. 900 do 1500 - składanie oryginalnych świadectw i zaświadczeń o wyniku
egzaminu gimnazjalnego - w przypadku gdy kandydat złożył kserokopię dokumentów.
9. Nabór kandydatów na pozostałe wolne miejsca 18 lipca 2014 r. od godz. 800 do 1400
10. Przerwa urlopowa od 21 lipca do 24 sierpnia 2014 r.
11. Nabór kandydatów na pozostałe wolne miejsca 25 – 29 sierpnia 2014 r.
12. 29 sierpnia 2014 r. o godz. 1200 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.
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§4
IV. ZASADY PRYZNAWANIA PUNKTÓW PRZY REKRUTACJI
1.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć
przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku
nauki w gimnazjum - 100 pkt.,
2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne
osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać
maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez I LO w Kielcach jako przedmioty
punktowane przy rekrutacji do poszczególnych oddziałów zgodnie z § 1 pkt 12 – maksymalnie
76 punktów.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy
następujące przeliczenia:
1) celujący - 19 punktów (4 przedmioty x 19 pkt =76 pkt),
2) bardzo dobry - 15 punktów,
3) dobry - 10 punktów,
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4) dostateczny - 5 punktów,
5) dopuszczający - 2 punkty;

4. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 24 punkty:

a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – maksymalnie 5 punktów;
b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:

1) potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy
organizowanych przez kuratora oświaty, maksymalnie 7 punktów, w tym:
- finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 4 punkty,
- finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów;
2) laureaci konkursów tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych
przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół – maksymalnie 4 punkty
3) potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty (zgodnie z wykazem
dyscyplin zawartym w załączniku nr 1):
- na szczeblu powiatowym (rejonowym) za miejsce dające awans do finału
wojewódzkiego – 2 punkty, lub
- na szczeblu wojewódzkim za miejsca : I, II, III – 3 punkty;
4) potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty, w tym:
- na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty, lub
- na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty
5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
rozumiany jako systematyczna, dobrowolna ( co najmniej w okresie półrocznym),
udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna
współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami
charytatywnymi itp. – maksymalnie 2 punkty.

5. Laureaci i finaliści 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 wybranej szkoły
ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa ust. 2.
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6. Konkursami, o których mowa w ust. 4b pkt 1 oraz w ust. 5 są konkursy przedmiotowe dla
gimnazjalistów.

Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty w roku szkolnym 2013/2014:
1) język polski
2) język angielski
3) język niemiecki
4) język rosyjski
5) historia
6) matematyka
7) fizyka
8) biologia
9) chemia
10) geografia
11) informatyka.

7. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla
młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na
świadectwie, o których mowa w ust. 3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w ust.
4. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2.
8. Kandydaci do I LO w Kielcach, którzy ukończyli szkołę za granicą, są przyjmowani na
podstawie sumy 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.
Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
9. 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 7, art. 20 f pkt.3);
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10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust.2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014r. poz.7.).
Wszystkie wymienione kryteria mają jednakową wartość.
Lp.
a
b
c

d
e

Kryterium
pierwszeństwa
Wielodzietność
rodziny kandydata
Niepełnosprawność
kandydata
Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata
Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata
Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

f

Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie

g

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

Pierwszeństwo określa się na podstawie:
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (rodzina
wychowuje troje lub więcej dzieci do 18 roku życia)
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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

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
Dokument poświadczający objęcie dziecka opieką zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.)

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na ostatnim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę
następujące kryteria szczegółowe:
a) wyższa ocena zachowania
b) średnia z przedmiotów obowiązkowych
oraz do
oddziałów

Kryterium pierwszeństwa

A, B

c) kandydaci z większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu
j. polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie egzaminu gimnazjalnego
d) ocena z historii
e) kandydaci z większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu
matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego

D, E, F, G,H

c) kandydaci z większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu
matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego
d) ocena z matematyki
e) kandydaci z większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu
j. polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie egzaminu gimnazjalnego
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§5

V. TRYB ODWOŁAWCZY
1.

2.

3.
4.
5.

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 szkoły.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem, o którym
mowa w pkt. 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 I LO w Kielcach odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora I LO w Kielcach służy skarga do Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul.
Prosta 10.
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Załącznik nr 1
Lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do
szkół ponadgimazjalnych.
Dyscypliny indywidualne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Akrobatyka sportowa
Badminton
Biathlon
Biathlon letni
Bieg na orientację
Biegi przełajowe
Boks
Bowling sportowy
Brydż sportowy
Gimnastyka artystyczna
Gimnastyka sportowa
Jeźdiectwo
Judo
Kajakarstwo
Karate tradycyjne
Karate WKF
Kolarstwo szosowe
Kolarstwo torowe
Kręglarstwo
Lekkoatletyka
Łucznictwo
Łyżwiarstwo figurowe
Łyżwiarstwo szybkie
Łyżwiarstwo szybkie-short track
Modelarstwo kosmiczne
Modelarstwo lotnicze
Narciarstwo alpejskie
Narciarstwo klasyczne-biegi, skoki, kombinacja norweska
Pięciobój nowoczesny
Pływanie
Pływanie synchroniczne
Podnoszenie ciężarów
Saneczkarstwo
Skoki do wody
Snowbord
Sport kartingowy
Strzelectwo sportowe
Szachy
Szermierka
Taekwon-do ITF
Taekwon-do WAF
Taniec sportowy
Tenis
Tenis stołowy
Triathlon
Wioślarstwo
Zapasy styl klasyczny
Zapasy styl wolny
Żeglarstwo
Żeglarstwo lodowe
Wspinaczka sportowa
Golf
Wyścigi psich zaprzęgów
Bilard i wszystkie jego odmiany

Gry zespołowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Baseball
Hokej na lodzie
Hokej na trawie
Kajak polo
Koszykówka
Piłka nożna
Piłka ręczna
Piłka siatkowa
Piłka siatkowa plażowa
Piłka wodna
Rugby
Unihokej
Sporty wrotkarskie
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