Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie w roku szkolnym 2021/2022
Szkoła prowadzi nabór do liceum czteroletniego do oddziałów:
 MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNEGO – 1 oddział
 MATEMATYCZNEGO – 1 oddział

I.
PODSTAWY PRAWNE
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r., poz. 59 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017r., poz. 60 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid19 (Dz.U. 2020 r., poz. 493 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2020r., poz. 1394)
6. Statut Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie.

II.
ZASADY OGÓLNE
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana

przez dyrektora szkoły.
2. Rekrutacja do szkoły prowadzona będzie przy pomocy elektronicznego systemu
rekrutacji.
3. Do liceum przyjmowani są uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej, w wyniku
postępowania rekrutacyjnego.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do danego oddziału;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
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5.

6.
7.

8.

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani
do szkoły w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają warunek, o którym mowa w pkt. 3.
Do liceum zostaną przyjęci uczniowie, którzy w wyniku postępowania
rekrutacyjnego uzyskają najwyższą liczbę punktów.
Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof.
Zbigniewa Religi w Kutnie prowadzi nabór do oddziałów (klas) pierwszych:
- klasy ogólnodostępnej IA – medyczno-farmaceutycznej,
- klasy ogólnodostępnej IB – matematycznej.
Każdy oddział w Liceum liczy maksymalnie do 14 uczniów.
III.
CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

1. Klasa IA – medyczno-farmaceutyczna – 1 oddział
 z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką (liczba godzin każdego z tych
przedmiotów jest wyższa niż w planie nauczania dla szkół publicznych);
 wzmocnione – poprzez zwiększenie liczby godzin – jest kształcenie w zakresie języka
angielskiego;
 dodatkowo realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów
uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację
medyczno-farmaceutyczną, np. język angielski w medycynie;
 program nauczania tej klasy
wzbogacony jest przez realizację projektów
edukacyjnych we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Wydział
Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Wydział Wojskowo – Lekarski, Wydział Nauk Biochemicznych),
Uniwersytetem
Łódzkim
i Politechniką Łódzką (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole
i na uczelni, opieka merytoryczna uczelni nad uczniami szczególnie uzdolnionymi
już od klasy pierwszej, udział w konferencjach);
 uczniowie tej klasy mają możliwość zakwalifikowania się - po spełnieniu określonych
w regulaminie warunków - do projektu mentorskiego KUMPEL, realizowanego
we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (www.umed.pl/?s=kumpel).
2. Klasa IB – matematyczna – 1 oddział
 z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim;
 liczba godzin matematyki „rozszerzonej” jest zwiększona w stosunku do tej, którą
realizują szkoły publiczne na podstawie ramowego planu nauczania;
 liczba godzin „rozszerzonej” fizyki jest wyższa niż w ramowym planie nauczania
dla publicznego liceum;
 realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów
uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację
politechniczną. Są to – między innymi – podstawy rysunku technicznego;
 program nauczania tej klasy
wzbogacony jest przez realizację projektów
edukacyjnych we współpracy z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Medycznym
w Łodzi (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, opieka
merytoryczna uczelni nad uczniami szczególnie uzdolnionymi już od klasy pierwszej,
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udział
w konferencjach).

IV.
HARMONOGRAM REKRUTACJI
1. Rejestracja kandydatów - kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie
szkoły (Kutno, ul. Józefów 9) wnioski o przyjęcie do szkoły w terminach od 17
maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. (możliwe złożenie wniosku pocztą
elektroniczną na adres: liceum@polfarmex.pl )
2. Wzór wniosku należy pobrać z systemu elektronicznego rekrutacji.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty - od 25 czerwca
2021 r. do 14 lipca 2021 r.
4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 21 lipca 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych – 22 lipca 2021 r.
6. Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, w sytuacji gdy dokumenty nie zostały złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły– od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 2 sierpnia 2021 r. (do godz. 14.00).

V.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do pierwszej klasy Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi
w Kutnie zobowiązany jest złożyć w siedzibie szkoły (Kutno, ul. Józefów 9)
następujące dokumenty:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu elektronicznego,
potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna;
b) oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (kopia musi być
potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył);
c) oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty (kopia musi być potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, którą
kandydat ukończył);
d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
e) 2 fotografie podpisane na odwrocie.
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Dodatkowe informacje:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami
§ 11a rozporządzenia 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 póżn.zm.) mogą być procedowane
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się
rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list
kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i
nieprzyjętych) może odbywać się w szkole lub za pomocą strony internetowej.

VI.
KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KANDYDATOM UBIEGAJĄCYM
SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH
1. Podstawę do przyjęcia kandydata do Liceum stanowi:
1) liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarta w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu;
2) liczba punktów uzyskana za oceny z: języka polskiego, matematyki, dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
3) liczba punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) liczba punktów za szczególne osiągnięcia;
5) liczba punktów za aktywność społeczną.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym wynosi 200.
3. Kryteria przyznawania punktów:

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Punkty za świadectwo
ocena z języka polskiego(za ocenę celującą)
ocena z matematyki (za ocenę celująca)
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)
szczególne osiągnięcia
świadectwo ukończenia podstawowej
z wyróżnieniem
aktywność społeczna
Punkty za egzamin ósmoklasisty
wynik z języka polskiego
wynik z matematyki
wynik z języka obcego nowożytnego
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Maksymalna liczba
punktów1
100 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
7 pkt
3 pkt
100 pkt
100% x 0,35 = 35 pkt
100% x 0,35 = 35 pkt
100% x 0,30 = 30 pkt
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za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2)
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14
punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym –
przyznaje się po 2 punkty.
4. Punkty są przyznawane za oceny z następujących obowiązkowych zajęć
edukacyjnych:
 do klasy IA (medyczno-farmaceutycznej):
1) język polski,
2) matematyka,
3) biologia,
4) chemia
 do klasy IB (matematycznej):
1) język polski,
2) matematyka,
3) fizyka,
4) język angielski
5. Przy przeliczaniu na punkty ocen z zajęć edukacyjnych obowiązuje następująca skala
 stopień celujący – 18 punktów,
 stopień bardzo dobry – 17 punktów,
 stopień dobry – 14 punktów,
 stopień dostateczny – 8 punktów,
 stopień dopuszczający – 2 punkty.
6. Liczba punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
Punkty są przyznawane za niżej wymienione osiągnięcia wg następujących
zasad:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
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,
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –
przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 3 punkty;
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3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione
wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty 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.
7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, na tym samym szczeblu
oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia
w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
8. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7
punktów.
9. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.
10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
przelicza się na punkty oceny z zajęć edukacyjnych według zasad ustalonych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, o którym mowa w części I pkt. 3.

VII.
JĘZYKI OBCE W LICEUM
1. Pierwszym językiem obcym w Liceum jest język angielski. Każdy kandydat do szkoły
musi znać podstawy tego języka.
2. Nauka języka obcego w oddziałach ogólnodostępnych odbywa się w grupach
tworzonych na podstawie poziomu zaawansowania znajomości tego języka.
Na początku roku szkolnego zostaną przeprowadzone sprawdziany diagnostyczne
z języków obcych. Na jego podstawie powstaną grupy o różnych poziomach.
3. Drugim językiem obcym w Liceum może być język: niemiecki, rosyjski, francuski.
4. W klasach: IA medyczno-farmaceutycznej oraz w IB matematycznej można uczyć się
dodatkowo trzeciego języka obcego, zadeklarowanego w kwestionariuszu osobowym
ucznia.

VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje dyrektor.

2. Po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) podpisują umowę
o kształcenie w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie.
3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym niezbędne załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że uwzględniając możliwości
lokalizacyjne i przestrzenne szkoły, istnieje możliwość złożenia wydrukowanego
z systemu wniosku oraz wymaganych załączników (świadectwa i zaświadczenia)
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bezpośrednio w sekretariacie szkoły, przy ulicy Józefów 9 w Kutnie, w godzinach 7.00 –
15.00.
4. W sprawach nierozstrzygniętych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor
szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
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