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REGULAMIN NABORU
DO SALEZJAŃSKIEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W TARNOWSKICH GÓRACH
LICEUM
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Podstawa prawna:
1)
2)
3)
4)

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r.
poz. 35),
Statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

§ 1.
1.

Regulamin określa warunki przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego nr XI z Oddziałami Integracyjnymi,
Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 15 w Salezjańskim Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach.

2.

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do:
a) Liceum Ogólnokształcącego nr XI i Technikum nr 14 określa § 3,
b) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 15 określa § 4.

§ 3.
W szkole obowiązuje rekrutacja elektroniczna.
Uczeń poddaje się wynikowi rekrutacji elektronicznej.

1.

O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego nr XI i Technikum nr 14 (z oddziałami
integracyjnymi) mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum – zdrowi lub posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego (w tym niepełnosprawni ruchowo) w normie intelektualnej.
a) Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących
klas:
A – Politechniczna
B – Humanistyczna
C – Przyrodnicza
D – Lingwistyczna

Dla uczniów pragnących rozwijać swoje umiejętności sportowe prowadzone będą pozalekcyjne zajęcia
międzyoddziałowe z siatkówki.
b) Kandydaci do Technikum mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy w zawodach:
 Technik Ekonomista
 Technik Cyfrowych Procesów Graficznych.
2.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym niepełnosprawni ruchowo)
przyjmowani są na podstawie dokumentów zdrowotnych, opinii psychologicznych oraz warunków i kryteriów
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określonych w ust. 3 do 8 i uzyskaniu przynajmniej połowy możliwych do uzyskania punktów w sposób
określony w ust. 10.
3.

Kandydata z niepełnosprawnością ruchową obowiązują badania lekarskie oraz wywiad psychologiczny
przeprowadzony w szkole w terminie uzgodnionym w dniu złożenia podania.

4.

Kandydat składa wniosek o przyjęcie do wybranych szkół (wyłącznie wg wzoru zamieszczonego na stronie szkoły), w
którym są wyszczególnione wszystkie dokumenty jakie należy dostarczyć w czasie procesu rekrutacji; można
pobrać go w sekretariacie szkoły lub ze szkolnej strony internetowej;
adres: http://sosw.salezjanie.pl

5.

6.

Osoby posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym osoby niepełnosprawne ruchowo) do
dokumentacji wymienionej w ust. 4 dołączają:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną (w tym publiczną poradnię specjalistyczną) na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
2) aktualne zaświadczenie lekarskie opisujące dokładnie rodzaj schorzenia oraz inne dokumenty medyczne:
wypisy szpitalne, zdjęcia rtg, itp. (mogą być kserokopie),
3) aktualną i wyczerpującą opinię psychologiczną z ostatnich 12 m-cy (oraz wcześniejsze),
4) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – jeżeli posiada.
Warunki zdrowotne osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(w tym niepełnosprawnych ruchowo):
1) osoby te powinny być samodzielne w wykonywaniu czynności życia codziennego (m.in. dbanie
o higienę osobistą, ubieranie się, spożywanie posiłków, poruszanie się, pisanie),

2) o przyjęcie do szkoły i Internatu nie mogą ubiegać się osoby, u których stwierdzono następujące
schorzenia:
a)
znaczny stopień upośledzenia narządów słuchu i wzroku,
b)
choroba psychiczna, czynna gruźlica, nietrzymanie moczu i stolca, hemofilia,
c)
epilepsja, jeśli ataki występowały w okresie ostatnich trzech lat (wymagane aktualne
zaświadczenie lekarza neurologa).
7.

O miejsce w Internacie mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(w tym osoby niepełnosprawne). Kandydata do internatu obowiązuje rozmowa z dyrektorem internatu w terminie
uzgodnionym w dniu złożenia podania. O przyjęciu kandydata do internatu decyduje dyrektor internatu.

8.

W przypadku ubiegania się o miejsce w Internacie do składanych dokumentów należy dołączyć:
1) podanie o przyjęcie do internatu napisane przez kandydata z uzasadnieniem potrzeby zamieszkania
w internacie (odręcznie lub na komputerze z własnoręcznym podpisem kandydata oraz jego Rodziców / prawnych
opiekunów/),

2) życiorys kandydata (wystarczy kserokopia życiorysu złożonego w szkole),
3) wypełniony przez rodziców /prawnych opiekunów/ kwestionariusz kandydata do Internatu
(można pobrać ze strony internetowej;
adres: http ://sposw.salezjanie.pl – zakładka: „Informacje dla kandydatów”),

4) wyciąg z aktu urodzenia z adnotacją o miejscu stałego zameldowania.
5) w przypadku osób niepełnoletnich odpis skrócony aktu urodzenia (z potwierdzonym na odwrocie
przez odpowiedni urząd numerem Pesel oraz adresem zameldowania na pobyt stały),

6)

9.

w przypadku osób niepełnoletnich, które mają ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego wymagana
jest dodatkowo kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej (oraz oryginał do wglądu)
Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie do 21 czerwca 2017 r.

10. W przypadku gdy liczba kandydatów zdrowych jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje
Liceum Ogólnokształcące i Technikum, po przyjęciu uczniów niepełnosprawnych ruchowo i uczniów, o których
mowa w ust. 11, kandydaci zdrowi przyjmowani są do wybranego oddziału A, B, C, D Liceum lub oddziału
Technikum w kolejności uzyskania najwyższej ilość punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc;
liczba punktów nie może być mniejsza niż połowa możliwych do uzyskania; punkty oblicza się na podstawie
kryteriów uwzględniających:
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1) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum; maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu wynosi 100,
liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w klasie III gimnazjum, ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, udział w konkursach
organizowanych przez kuratora co najmniej na szczeblu wojewódzkim i inne osiągnięcia wymienione w
świadectwie ukończenia gimnazjum; maksymalna ilość punktów wynosi 100,
2) przedmioty brane pod uwagę do punktacji:
A – Politechniczna:
B – Humanistyczna:
C – Przyrodnicza:
D – Lingwistyczna:

matematyka, fizyka, j. angielski
j. polski, j. angielski, historia, Wos
biologia, chemia, j. angielski
j. angielski, j. niemiecki, geografia

3) punktację za oceny ustala się następująco:
celujący
20 pkt
bardzo dobry 16 pkt
dobry
12 pkt
dostateczny 8 pkt
dopuszczający 2 pkt
4)

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia
wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz inne nie wymienione w regulaminie określa
ROZPORZĄDZENIE

11. Kryteriów, o których mowa w ust. 10 pkt 1 nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni z
obowiązku przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 Całkowitą liczbę punktów ustala się
dla tych uczniów mnożąc przez dwa ilość punktów uzyskanych na podstawie kryteriów określonych w ust. 10
pkt 5.
12. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci
konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach
wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wybranej
szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
13. Liczba klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, do których przeprowadza się nabór, wynosi 4.

A – Politechniczna
B – Humanistyczna
C – Przyrodnicza
D – Lingwistyczna

– 26 osób
– 26 osób
– 26 osób
– 26 osób

14. Liczba klas pierwszych Technikum w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA, do których przeprowadza się
nabór, wynosi 1. Liczba uczniów – 26.
15. Liczba klas pierwszych Technikum w zawodzie TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW
GRAFICZNYCH, do których przeprowadza się nabór, wynosi 1. Liczba uczniów - 26.

16.

Terminy postępowania rekrutacyjnego określa ROZPORZĄDZENIE

§ 4. (nie dotyczy)
Tarnowskie Góry, 10 marzec 2017 r.

