Regulamin Rekrutacji
do klas pierwszych ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 obowiązujący
w VII Sportowym Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdyni
wprowadzony zarządzeniem dyrektora z dnia 25 lutego 2019 r.
I. Podstawa prawna.
ZARZĄDZENIE nr 4/2019 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr
pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny
2019/2020.
Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.
poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art.155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949,
2203 z 2018 r. Poz. 2245).
II. Planowane oddziały z przedmiotami realizowanymi w rozszerzonej podstawie programowej.
1. Limit miejsc w klasach pierwszych: 93 (3 oddziały po 31 uczniów).
2. Oferta rekrutacyjna na 2019/2020:
klasa AG – matematyka, geografia, język angielski
klasa BG – język polski, historia, język angielski
klasa CG - biologia, chemia, język angielski
Drugim językiem obcym nowożytnym nauczanym we wszystkich oddziałach w szkole jest język
niemiecki.
3. W klasach pierwszych będą realizowane przedmioty na poziomie podstawowym zgodnie z
ramowym planem nauczania. Przedmioty na poziomie rozszerzonym i uzupełniające będą
realizowane od klasy drugiej.
4. Wybór oddziału jest jednoznaczny z wolą kontynuowania nauki w kolejnych latach w
zaproponowanej strukturze i planach nauczania! Przyjęto, iż realizacja nauki trzech przedmiotów
na poziomie rozszerzonym rozpocznie się w klasie drugiej.
III. Etapy rekrutacji.
1. VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące rekrutuje uczniów do szkoły w oparciu o przyjęty w
Gdyni system rekrutacji elektronicznej. Szczegóły logowania się do systemu, tryb i
harmonogram będzie dostępny na stronach internetowych systemu oraz w instrukcji rekrutacji
dostępnej w szkole (po dostarczeniu przez operatora).

2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych:

Lp.
1.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 13.05.2019 r.
do 18.06.2019 r. do godz. 15:00

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których
mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy
Test sprawności fizycznej dla kandydatek do Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w gimnastyce artystycznej.

28.05.2019 r. godz. 16:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne
wyniki prób sprawności fizycznej, o którym mowa w art.
20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy Ogłoszenie wyników
testu sprawności fizycznej dla kandydatek do Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w gimnastyce artystycznej.

7.06.2019 r. do godz.15.00

4.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

Do 19.06.2019 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 21.06.2019 r. od godz. 12:00

ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum

do 25.06.2019 r. do godz.15:00

2.

3.

oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego kopie lub oryginał – powyższe dotyczy
kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji
elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się
indywidualnie w systemie elektronicznym.
6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o

od 13.05.2019 r.

przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów

do 04.07.2019 r. do godz. 15:00

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności oraz
spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza
lub prezydenta) okoliczności wskazanych w
oświadczeniach.
7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.

05.07.2019 r. godz. 10:00

8.

Przedłożenie przez rodzica kandydata albo kandydata
pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia

do 10.07.2019 r. do godz. 14:00

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej.
9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

12.07.2019 r. godz. 12:00

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
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Postępowanie odwoławcze w postępowaniu

od 12.07.2019 r.

rekrutacyjnym

do 08.08.2019 r.

IV. Inne wymagane dokumenty składane w toku rekrutacji to:
1. Formularz zgłoszeniowy – do odbioru w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej
www.zsso.gdynia.pl
2. Zdjęcia 2 sztuki podpisane na odwrocie.
3. Kserokopia aktu urodzenia.
4.

Wniosek z systemu elektronicznej rekrutacji podpisany przez kandydata i rodzica /opiekuna
prawnego.

5. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
6. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.
7. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu – dla kandydatek do Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej.
8.

Dokumenty potwierdzające uzyskanie prawa pierwszeństwa do przyjęcia w przypadku
równorzędnych wyników. Zasady pierwszeństwa i dokumentowanie wynikające wprost z
właściwych przepisów prawa.

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.
Dokumenty rekrutacyjne w VII SLO w Gdyni przyjmuje sekretariat szkoły w terminach wg podanego
harmonogramu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30. Na każdym
etapie rekrutacji przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów.
V. Kryteria kwalifikowania kandydatów
1.Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają
świadectwo ukończenia gimnazjum;
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, niż
liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
W VII SLO przelicza się punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki i języka
angielskiego (w przypadku braku oceny z języka angielskiego – języka niemieckiego, w przypadku
braku oceny z języka niemieckiego – innego języka obcego nowożytnego) oraz wskazany przedmiot w
zależności od wyboru oddziału:
geografia do klasy I_AG (rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski);
historia do klasy I_BG (rozszerzenia: historia, język polski, język angielski);
biologia do klasy I_CG (rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski)
c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu
laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
-osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu;
e) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych
indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (dotyczy gimnastyczek
artystycznych).
4. 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. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
5. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów możliwych do uzyskania
w procesie rekrutacyjnym (maksymalnie 200).
6. Przeliczanie na punkty:
wyników egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie 100 punktów)
wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych
e) języka obcego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2,
ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny
wyrażone w stopniu (maksymalnie 72 punkty):
celujący

- 18 punktów

bardzo dobry

- 17 punktów

dobry

- 14 punktów

dostateczny

- 8 punktów

dopuszczający - 2 punkty.
7. Punkty za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie:
- za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów,
– za udział w zawodach wiedzy organizowanych przez Kuratorium Oświaty:
w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
w zawodach wiedzy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) konkurs przedmiotowy – 1 tytuł finalisty – 7 punktów,
c) konkurs tematyczny/interdyscyplinarny – 2 i więcej tytułów laureata - 7 punktów,
d) konkursu tematyczny/interdyscyplinarny – tytuł jednego laureata – przyznaje się 5 punktów,
e) konkursu tematyczny/interdyscyplinarny – 2 i więcej tytułów finalistów – przyznaje się 5 punktów,
f) konkursu tematyczny/interdyscyplinarny – tytuł jednego finalisty – przyznaje się 3 punkty,

za udział w zawodach wiedzy i turniejach artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim i
wojewódzkim:
a) konkurs przedmiotów lub przedmiotów artystycznych objętych planem nauczania – 2 i więcej
tytułów finalisty – 10 punktów, 1 tytuł – 7 punktów,
b) konkurs przedmiotów lub przedmiotów artystycznych nie objętych planem nauczania – 2 i więcej
tytułów laureata – 7 punktów, 1 tytuł – 3 punkty,
c) konkurs przedmiotów lub przedmiotów artystycznych nie objętych planem nauczania – 2 i więcej
tytułów finalisty – 7 punktów, 1 tytuł – 2 punkty,
za uzyskanie wysokiego (1-3) miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych , sportowych
organizowanych przez kuratora lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i
sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum na tym samym szczeblu i z tego
samego zakresu przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągniecie w tych zawodach,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
8. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
9. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku sprawdzianów uzdolnień kierunkowych, prób
sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych w innych szkołach nie są wliczane do
ogólnej liczby punktów i nie są brane pod uwagę w procedurach rekrutacji do VII SLO w Gdyni.
10. W VII SLO organizuje się sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatek do Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w gimnastyce artystycznej.
11. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę
umieszczania kandydata na liście w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału.
VI. Postanowienia końcowe
1. W bieżącym roku szkolnym prowadzi się elektroniczną rekrutację niezależnie do każdego z
proponowanych oddziałów w szkole.
2. Warunkiem umieszczenia na liście w danym oddziale jest wskazanie przez kandydata tego oddziału
wśród preferowanych w systemie elektronicznej rekrutacji do szkoły.

3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od procedur postępowania kwalifikacyjnego w trybie i
terminie ustawowym.
4. Szkolny punkt informacyjny znajduje się w sekretariacie szkoły i w okresie rekrutacji jest czynny w
dni robocze w godz. 8.00-15.30.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują zasady określone
we wskazanym w podstawie prawnej niniejszego regulaminu odpowiednim Zarządzeniu Pomorskiego
Kuratora Oświaty.
6. Kandydaci, których nazwiska znajdą się na listach uczniów przyjętych do szkoły,
potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

