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REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
REKRUTACJA ODBYWA SIĘ POPRZEZ ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
1. www.swietokrzyskie.edu.com.pl
2. http://powiat.busko.pl
3. http://lobusko.pl
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1. Założenie konta kandydata w systemie na stronie internetowej www.swietokrzyskie.edu.com.pl oraz
złożenie wniosku wydrukowanego z systemu i podpisanego przez rodziców / prawnych opiekunów w
sekretariacie szkoły pierwszego wyboru – od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. / termin uzupełniający od 26
czerwca do 30 lipca 2019 r.
2. Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły i
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat) – od 21 do 25 czerwca 2019 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dołączonych dokumentów – do
28 czerwca 2019 r. / termin uzupełniający do 5 sierpnia 2019 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły – 16 lipca 2019 r. / termin uzupełniający 21 sierpnia 2019 r.
5. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole (wskazanej przez system) poprzez
dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów wymienionych poniżej (jeśli nie zostały wcześniej
dostarczone) – od 16 do 24 lipca 2019 r. / termin uzupełniający od 21 do 29 sierpnia 2019 r. Niedoręczenie
oryginału świadectwa i zaświadczenia przez kandydata traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania
się o przyjęcie do szkoły.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listę kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych – 25 lipca 2019 r. / termin uzupełniający 30 sierpnia 2019 r.
KANDYDACI PRZYJĘCI DO SZKOŁY ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ DO SEKRETARIATU, W TECZCE PAPIEROWEJ
WIĄZANEJ, NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:








oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
kartę informacyjną potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej
(z pieczęcią ukończonej szkoły podstawowej / gimnazjum),
1 fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem,
karta zdrowia,
opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dotyczy kandydatów posiadających opinię),
podanie o przyjęcie do internatu – dostępne w sekretariacie i na stronie szkoły (jeśli kandydat jest
zainteresowany zamieszkaniem w internacie szkoły).

ZASADY KWALIFIKOWANIA
Do klasy pierwszej przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 100 punktów (suma punktów za
oceny na świadectwie z wybranych zajęć oraz za wyniki egzaminu zewnętrznego). W związku z dużym
zainteresowaniem niektórymi profilami, wymagany limit minimum punktów może wynosić więcej niż 100.
Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych:

Sposób przeliczania na punkty za szczególne osiągnięcia określa:
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
§6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i
szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum
placówek
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej
szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum

Sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia
odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do
do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu
danego przedmiotu objętego egzaminem
gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu
ósmoklasisty określa
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego określa
§14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
oraz postępowania uzupełniającego do
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020
publicznych przedszkoli, szkół i placówek
do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia,
dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum

Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły są punktowane w rekrutacji:
Profil oddziału
klasowego
Przedmioty

Humanistyczny i
Lingwistycznohumanistyczny
język polski
matematyka
język obcy
historia

Matematycznofizyczny

Biologicznochemiczny

Matematycznogeograficzny

język polski
matematyka
język obcy
fizyka

język polski
matematyka
język obcy
biologia

język polski
matematyka
język obcy
geografia

W pierwszej kolejności będą przyjmowani laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora
oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie
Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad
przedmiotowych na stronie MEN.

DODATKOWE INFORMACJE
Szkoła zapewnia kontynuację języka obcego na poziomie zaawansowanym. Jako drugi język obcy – uczeń
wskazuje dwa z niżej podanego wykazu, a szkoła zapewnia naukę jednego z nich.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Oddział klasowy –
planowany profil
humanistyczny

Język obcy zaawansowany –
kontynuacja
j. angielski
j. niemiecki

Drugi język obcy
j. francuski

j. niemiecki

-

matematycznofizyczny
biologicznochemiczny
lingwistycznohumanistyczny
matematycznogeograficzny

j. angielski

j. niemiecki

j. niemiecki

j. rosyjski

j. angielski

j. niemiecki

j. angielski

j. francuski

-

j. angielski

-

j. niemiecki

j. francuski

-

j. niemiecki

j. angielski

j. angielski

j. niemiecki

j. włoski

j. niemiecki

Łącznie zostanie utworzonych 10 oddziałów klasowych – 5 dla absolwentów szkoły podstawowej,
5 dla absolwentów gimnazjum.
Każdy oddział klasowy będzie liczył maksymalnie 34 uczniów.
Zajęcia odbywają się od godziny 730.
Szkoła posiada własny internat.
Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi.
Koła przedmiotowe:








polonistyczne
konwersacyjne z języka angielskiego Let’s discuss it!
języka łacińskiego
języka francuskiego
języka rosyjskiego
historyczne
matematyczne




biblijne
fizyczne

Koła zainteresowań:







taneczne
teatralne Hades
wolontariat
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
Klub Młodego Mediatora
sportowe: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka

Szkoła dysponuje doskonałą bazą sportową:





hala sportowa (na której jednocześnie mogą przebywać 3 grupy odbywające zajęcia w-f)
sala lustrzana (aerobik, taniec, stretching)
2 boiska (do piłki ręcznej, koszykowej, siatkówki, baza lekkoatletyczna)
siłownia zewnętrzna

Obiekty sportowe spełniają najwyższe standardy. Zewnętrzny kompleks sportowy został oddany do użytku w
2017 r.

