Dyrektor XXIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Banacha
w Gdańsku
ogłasza rekrutację do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 poz. 1737).
2. 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 Covid19
(dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
3. Zarządzenie nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2021 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych
szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022.

Oferta:
Klasa

Typ klasy

Grupa BCh
(biol-chem)

Przedmioty
rozszerzone
obowiązkowe

Przedmioty
rozszerzone
do wyboru

matematyka
biologia
chemia
język angielski

fizyka

IA

Grupa MG
(mat-geo)

matematyka
geografia
język angielski

fizyka

Języki obce

język angielski kontynuacja
język niemiecki kontynuacja
język francuski od podstaw
język hiszpański od podstaw
w grupach zaawansowania
(drugi język obcy – do
wyboru – język niemiecki,
język francuski, język
hiszpański)

1. Przedmioty punktowane ze względu na wybór oddziału przez kandydata:
a. Klasa Ia grupa MG (mat-geo) - sumuje się oceny z poszczególnych
przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język angielski
b. Klasa Ia grupa BCh (biol-chem) - sumuje się oceny z poszczególnych
przedmiotów: język polski, matematyka, max (chemia, biologia), język
angielski

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, możliwych do
uzyskania w procesie rekrutacyjnym (maksimum 200), której składnikami są:
a) Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach ww. egzaminu (maksymalna liczba punktów do
uzyskania - 100). Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla
zadań z zakresu języka polskiego i matematyki, przelicza się na punkty według
zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,35. Wynik
przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
b) Punkty uzyskane za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej: (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 72,
maksymalnie po 18 za każdy przedmiot, przydzielane wg schematu: celujący - 18
pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt., dopuszczający – 2
c) Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
które uwzględnia się w procesie rekrutacji (maksymalna ilość punktów do
uzyskania - 28), na które składają się:
1) ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów,
2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty,
3) szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły - maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.
3. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły przyznaje się punkty zgodnie
z wytycznymi zawartymi w - Komunikacie w sprawie wykazu zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu
rekrutacyjnym
na
rok
szkolny
2021/2022.
(link:
https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzyartystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-innepodmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-2/)

4. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora
Oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oświatowego.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają:
a) Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
b) Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny
kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust.
2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
1148 z późn. zm., z 2020 r. poz. 374) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.
c) ocena z matematyki Ia grupa MG;
d) ocena z matematyki Ia grupa BCh.
6. Do klasy pierwszej są przyjmowani tylko kandydaci, którzy złożą oryginał świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
7. Kandydat do klasy pierwszej powinien wykazywać się znajomością języka
angielskiego, języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (orientacyjnie
po 2-3 latach nauki), w klasie pierwszej XXIV LO przewidziana jest nauka tych
języków wg programu kontynuacji.
8. Przyjmowanie kandydatów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących
obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw do szkół publicznych reguluje - art. 165 i 166 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w
sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących
obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty
innych
państw
(Dz.U.
z
2017
r.
poz.
1655)
(http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/165571).

Harmonogram rekrutacji

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj
czynności

od 17 maja
do 21 czerwca 2021
do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami (podpisanego prze
co najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna).
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz złożenie nowego
wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę
szkół do których kandyduje.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków poświadczanych w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności związany z ustaleniem tych
okoliczności.

od 3 sierpnia 2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez
prezydenta okoliczności wskazanych
w oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
albo kandydata pełnoletniego woli
przyjęcia w postaci przedłożenie

13 sierpnia 2021

od 25 czerwca
do 14 lipca 2021
do godz. 15.00

do 14 lipca 2021

do 21 lipca 2021

22 lipca 2021

od 23 lipca 2021
do 30 lipca 2021
do godz.15.00

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

do 5 sierpnia 2021
do godz. 15.00
nie dotyczy

5 sierpnia 2021

16 sierpnia 2021

od 17 sierpnia 2021
do 20 sierpnia 2021
do godz. 15.00

oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2 sierpnia 2021
do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

23 sierpnia 2021
godz. 14.00

2 sierpnia 2021

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadpodstawowej kuratora oświaty o
liczbie wolnych miejsc w szkole.

23 sierpnia 2021

do 5 sierpnia 2021

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

26 sierpnia 2021

do 3 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia
otrzymania
uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia
złożenia odwołania
do dyrektora szkoły

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia
otrzymania
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia
złożenia odwołania do
dyrektora szkoły

Wniesienie do dyrektora szkoły
odwołania od rozstrzygnięć komisji
rekrutacyjnej.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

DOKUMENTY
Kandydaci do XXIV LO składają następujące dokumenty:
• Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. Wniosek należy wypełnić na stronie:
www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat. Następnie wydrukować go i podpisany
przez rodziców/prawnych opiekunów oraz kandydata dostarczyć do szkoły
• Poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - oryginał
w momencie przyjęcia do szkoły.
• Poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - oryginał
w momencie przyjęcia do szkoły.
• 2 fotografie o wym. 30 x 40 mm
• Kartę zdrowia, opinię poradni (jeśli taką posiada) - oryginał w momencie przyjęcia do
szkoły.
• Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu
przedmiotowego - jeśli kandydata taką posiada.
• Kwestionariusz szkoły - w momencie przyjęcia do szkoły.
• Skrócony akt urodzenia - w momencie przyjęcia do szkoły.

