Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
w VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Rok szkolny 2020/2021

A. Podstawa prawna obowiązujących zasad rekrutacji:







Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
Harmonogram Departamentu Informacji i Promocji MEN dotyczący rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

B. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania
(https://bydgoszcz.edu.com.pl/).
C. W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim
przeprowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), zgodnie
z
komunikatem
Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora
Oświaty
z
dnia
28.02.2020
r.
https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=9354
Zał. 1 Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych przez K-P KO
Zał. 2 Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez K-P KO
Zał. 3 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych
D. Przedmioty punktowane w zależności od wybranej klasy (patrz też Strona internetowa szkoły:
Kandydaci/Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021).
Klasa
I A MatematycznoFizyczno-Informatyczna
I B/C/F
Medyczna
I D Politechniczna
I E MatematycznoInformatyczna z el. progr.
i gier komputerowych

Przedmioty punktowane
przez szkołę
język polski, matematyka,
informatyka, fizyka
język polski, matematyka,
biologia, chemia
język polski, matematyka,
informatyka, fizyka
język polski, matematyka,
informatyka, fizyka

D. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym znajdują się
w dokumentach wymienionych jako podstawa prawna (pkt. A i C).
E. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do
szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

F. W bieżącym roku szkolnym listy zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych oraz
przyjętych/nieprzyjętych będą ogłaszane elektronicznie na stronie szkoły
G. W bieżącym roku nie przewidziano postępowania uzupełniającego. W przypadku wolnych miejsc
w klasach, należy kierować podania o przyjęcie do szkoły do jej dyrektora.
H. W związku z § 11b ust. 8a pkt 2 rozporządzenia, zmianie ulegają terminy, o których mowa w art. 158 ust.
6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i tak w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych termin na:





wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia,
wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wynosi
3 dni.

I. Wymagane dokumenty - patrz: http://vilo.bydgoszcz.pl/kandydaci

