Warunki rekrutacji kandydatów
do klas pierwszych
XIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 35
im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy
na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna:
1. art. 204 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę
Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21. marca 2017 r. sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Dz.U. z 2017r. poz.610),

3. Zarządzenie nr 42/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4. marca 2018
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny
2018/2019 do : publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej – 3. letniej branżowej
szkoły I stopnia i na semestr I klas I publicznych szkół policealnych w województwie
kujawsko – pomorskim.
W roku szkolnym 2018/2019 w XIII Liceum Ogólnokształcącym zostanie
przeprowadzony nabór do klas pierwszych:
Klasa I A - klasa ogólna z rozszerzoną pomocą psychologiczno – pedagogiczną (typu
terapeutycznego)
Realizowane będą rozszerzenia w zakresie : WOS, historii, geografii, z nauką języka
angielskiego i języka niemieckiego (liczb uczniów do 15 osób)
Informacja o klasie :
Klasa przeznaczona jest dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce np.
dysleksja, przewlekłymi chorobami psychosomatycznymi, niepełnosprawnością ruchową,
zaburzeniami zachowania i emocji.
Zalety nauki w klasie z rozszerzoną pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
 Mała liczba uczniów w klasie – do 15 – ułatwiająca indywidualizację nauczania.
 Właściwa organizacja długotrwałej pomocy specjalistycznej we współpracy
z rodzicami.
 Pomoc w eliminowaniu trudności w nauce uczniom korzystającym do tej pory
z nauczania indywidualnego.
 Rozwój
i
odnoszenie
sukcesów
na
miarę
swoich
możliwości
w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.
 Podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości.
 Miejsce w grupie rówieśniczej oraz aktywne uczestniczenie w życiu szkoły.
 Udział w zajęciach psychoedukacji, kształtujących umiejętności komunikacyjne,
nawiązywanie relacji interpersonalnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp.
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Uczniowie objęci są indywidualizacją procesu nauczania poprzez dostosowanie metod
i form pracy.

Warunkiem przyjęcia do klasy jest Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
wystawiona na wniosek rodzica, na podstawie dokumentacji lekarskiej lub badań
psychologiczno – pedagogicznych.
Klasa I B – integracyjna
Klasa integracyjna z rozszerzeniem w zakresie WOS, historii, geografii z nauką języka
angielskiego i języka niemieckiego (liczba uczniów : do 5. uczniów z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego, do 15. uczniów bez orzeczenia, łącznie w klasie
maksymalnie 20. uczniów).
Zalety nauki w klasie integracyjnej :
 Mała liczba uczniów w klasie – do 20 – ułatwiająca indywidualizację nauczania.
 Właściwa organizacja długotrwałej pomocy specjalistycznej we współpracy
z rodzicami, dla uczniów z orzeczeniami
 Pomoc w eliminowaniu trudności w nauce uczniom korzystającym do tej pory
z nauczania indywidualnego.
 Rozwój
i
odnoszenie
sukcesów
na
miarę
swoich
możliwości
w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.
 Podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości.
 Miejsce w grupie rówieśniczej oraz aktywne uczestniczenie w życiu szkoły.
 Udział w zajęciach psychoedukacji, kształtujących umiejętności komunikacyjne,
nawiązywanie relacji interpersonalnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp.


Uczniowie objęci są indywidualizacją procesu nauczania poprzez dostosowanie metod i form
pracy.

Warunkiem przyjęcia uczniów niepełnosprawnych jest orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

Dla uczniów klasy I a i I b realizowane będą zajęcia w ramach programu :
1. „Prawo na co dzień”. Program ma na celu wzbogacenie wiedzy młodzieży na temat
regulacji prawnych, funkcjonowania prawa, jego wdrażania i respektowania oraz
wykorzystania wiedzy prawniczej w codziennym życiu.
Pozwoli to na :
 Popularyzacji wiedzy na temat obowiązujących uregulowań społeczno – prawnych
 Poszerzenia wiedzy na temat procesów społecznych
 Rozwijania kompetencji społecznych przydatnych w podejmowaniu różnych ról
w dorosłym życiu
 Poznanie, analiza i interpretacja zjawisk społecznych
 Nabywanie umiejętności korzystania z regulacji prawnych w codziennym życiu
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 Poznania specyfiki i kompetencji prawników – sędziów, adwokatów, radców
prawnych
 Aktywnego udziału w ćwiczeniowych rozprawach sądowych
 Kształtowania kultury prawnej społeczeństwa
2. Edukacja dziennikarsko – twórcza z arteterapią Celem tych zajęć będzie przede
wszystkim rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

Dzięki tym zajęciom, uczeń rozwinie swoje kompetencje w zakresie :
 Krytycznego odbioru mediów, segregowania informacji, umiejętności ich
pozyskiwania z różnych źródeł i wykorzystania,
 Pogłębiania wiedzy na temat istoty mass mediów.
 Stosowania prawa autorskiego,
 Umiejętności poszukiwania tematów do refleksji w zakresie kultury,
 Rozwijania swobodnej twórczości i kreatywności,
 Wykorzystania zdolności artystycznych w wyrażaniu swoich emocji,
WARUNKI REKRUTACJI
1.

Przeprowadzenie rekrutacji do Liceum odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019
w terminach ustalonych przez Kuratora Oświaty:

- składanie wniosków o przyjęcie do szkoły - od 17 maja 2018r. do 18 czerwca 2018 r.
do godz. 15:00,
- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo
ukończenia Gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
– od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. do godz. 12.00,
- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
do klasy I w XIII LO 6. 1ipca 2018r. do godz. 12:00,
- potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia Gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu Wniosku, w XIII Liceum do 13 lipca 2018r. do godz. 10:00,
- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej w XIII Liceum
Ogólnokształcącym – 13. lipca 2017 r. godz. 14:00.
- postępowanie uzupełniające od 13. lipca 2018r. od godz. 14.00 do 18. lipca 2018r.
do godz. 15.00,
2.
3.
4.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną.
Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 35 w Bydgoszczy powołana zostanie
Komisja Rekrutacyjna do XIII LO na rok szkolny 2018/2019.
Treść Warunków rekrutacji do klasy pierwszej XIII Liceum Ogólnokształcącego
w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się na stronie internetowej szkoły :
www.zespolszkol35.pl.
3

6. Procedura odwoławcza :
Etapy:
a) Złożenia do komisji rekrutacyjnej wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia
kandydata do danej jednostki (w terminie 7 dni od wywieszenia listy przyjętych).
b) Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia (w terminie 5 dni
od wystąpienia rodziców kandydata lub pełnoletniego kandydata z wnioskiem).
c) Złożenie odwołania przez rodziców kandydata lub pełnoletniego kandydata
do dyrektora jednostki (w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia).
d) Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora jednostki (w terminie 7 dni od otrzymania
odwołania).
e) Na rozstrzygniecie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego
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