Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego “OMEGA”
im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach
na rok szkolny 2018/2019
I. Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku
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.
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
3) Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OAOR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas
pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas
pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.
II. Oferta edukacyjna:
Społeczne Liceum Ogólnokształcące OMEGA im. Górnośląskich Noblistów w
Katowicach w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadza nabór do 1 oddziału tj.
klasy medyczno-przyrodniczej
Kl.1

Klasa z poszerzonym programem j. angielskiego, rozszerzony
program biologii i chemii
/14 miejsc/

III. Kryteria rekrutacji:
1. Rekrutacja do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Górnośląskich
Noblistów w Katowicach odbywa się drogą elektroniczną. Rekrutacja
uzupełniająca odbywa się w siedzibie szkoły.
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2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych
kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
3. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może
ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół publicznych. SZKOŁY
NIEPUBLICZNE NIE WCHODZĄ W TEN LIMIT. W każdej szkole kandydat
może wybrać dowolną liczbę oddziałów zapisanych w kolejności zgodnej z
preferencjami kandydata.
4. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie
w szkole pierwszego wyboru.
5. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kserokopią
poświadczoną przez dyrektora gimnazjum i oryginałem świadectwa ukończenia
gimnazjum oraz kopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego
6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie
200 pkt.
Podczas rekrutacji brane są pod uwagę:
A.

B.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego - są one przeliczane na punkty według
zasady, że każdy procent odpowiada 0,2 pkt, czyli z każdego zakresu
maksymalnie można uzyskać 20 pkt, a z wszystkich egzaminów łącznie
można uzyskać maksymalnie 100 pkt
Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka
polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających
punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do SLO – maksymalnie
można uzyskać 72 pkt

Zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu:
Klasa
Rozszerzony program biologii
i chemii (14 miejsc)

Zajęcia edukacyjne podlegające
punktowaniu
1) język polski; 2) matematyka;
3) biologia; 4) chemia

Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych:
stopień celujący – 18 pkt
stopień bardzo dobry – 17 pkt
stopień dobry – 14 pkt
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stopień dostateczny – 8 pkt
stopień dopuszczający – 2 pkt
A.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt

B.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 pkt

C.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) – 3
pkt

7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału SLO w kolejności
zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu
miejsc.
8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości
punktów o przyjęciu do SLO w Katowicach będą decydowały w odpowiedniej
kolejności następujące kryteria:
1) sumaryczny procentowy wynik z egzaminu gimnazjalnego
2) procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z matematyki
9.Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum.
10. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa i innych
wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w
harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do
umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.
Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów
jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy
uczniów.
12. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum
13.Kandydaci nie przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną
dokumentację.
14.Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego
Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez
kuratorów oświaty w innych województwach,, laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
przyjmowani są do SLO niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich
punktach.
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IV. Terminy rekrutacji:
Termin
od 18 maja 2018
r.
do 18 czerwca
2018 r. do
godz.15:00

Wydarzenie i wymagane dokumenty
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Wymagane dokumenty (składane w przezroczystej
"koszulce"):
• Podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze
strony internetowej systemu naboru
elektronicznego http://www.slaskie.edu.com.pl

od 22 czerwca
2018 r. do 26
czerwca 2018 r.
do godz.15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Wymagane dokumenty (składane w przezroczystej
"koszulce"):
• Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub
kopia potwierdzona przez gimnazjum)
• Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego (oryginał lub kopia potwierdzona przez
gimnazjum)
• Zaświadczenie (oryginał i kopia) o uzyskaniu tytułu
laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty
●

6 lipca 2018 r.
godz. 9:00
od 6 lipca 2018r.
do 12 lipca
2018r.
do godz. 15:00

Kwestionariusz Kandydata

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do
Społecznego Liceum Ogólnokształcące OMEGA im.
Górnośląskich Noblistów w Katowicach poprzez
dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
Wymagane dokumenty (składane w przezroczystej
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"koszulce"):
● Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
●

●

●

13 lipca 2018 r.
godz. 10.00

Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
2 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie imię i nazwisko, data urodzenia)
podpisanie umowy o kształcenie przez
rodziców/opiekunów prawnych kandydata a
Zarządem Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego
w Katowicach /do odbioru w sekretariacie liceum/

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do SLO.

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych
dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania
kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć
i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.
V. Wymagane dokumenty
Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi
dokumentami:
1.

2.
3.

4.
5.

Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia
świadectwa ukończenia gimnazjum
Oryginał oraz kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Oryginał (do wglądu) oraz kopia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu
laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Śląskiego Kuratora Oświaty
Kwestionariusz Kandydata
2 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data
urodzenia)

Kontakt w sprawie rekrutacji:
e-mail: sekretariat@omegaszkola.pl
Telefon: 535890098
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