Komunikat
dotyczący zasad rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Służb
Mundurowych
(czteroletniego na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej)

w Zespole Szkół w Bielicach
w roku szkolnym 2020/2021
1. Do klasy I Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych w Zespole Szkół w Bielicach
przyjmowani są absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów).
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani
w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają warunek zawarty ust. 1.
3. Szkoła uwzględnia na I etapie postępowania rekrutacyjnego następujące kryteria:
1) sumę punktów uzyskanych z Egzaminu Ósmoklasisty;
2) sumę punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:
a) języka polskiego
b) matematyki,
c) języka obcego,
d) wiedzy o społeczeństwie;
3) Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;
4) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie.
4. W przypadku równej ilości punktów preferencje w przyjęciu otrzymują kolejno (II etap
postępowania rekrutacyjnego):
1) finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych innych niż prowadzone przez
kuratorów oświaty;
2) kandydaci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi właściwych poradni psychologicznopedagogicznych;
3) kandydaci spełniający kryteria zawarte w art. 131 ust 2 i 3 ustawy Prawo

oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 59) poświadczone
dokumentami: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, dokument
potwierdzający niepełnosprawność kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa,
oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie lub dokument
poświadczający objęcie go pieczą zastępczą.
6. Terminy rekrutacji:

 11 maja 2020 r. – 23 czerwca 2020 r., do godz.1500 – składanie dokumentów do
szkoły;
 26 -30 czerwca 2020 r. do godz. 1500 - złożenie w szkole świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 do 13 lipca 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 od 13 lipca do 20 lipca 2019 r. do godz. 1500- potwierdzenie woli przyjęcia do
szkoły – ostateczny termin złożenia oryginałów świadectwa i zaświadczenia OKE;
 21 lipca 2020 r. do godz. 1400 - podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

7. Informacja o liczbie wolnych miejsc w LOSM w Bielicach :




Klasa mundurowa z rozszerzonymi następującymi przedmiotami – wiedza
o społeczeństwie, język angielski; uzupełniające – edukacja dla bezpieczeństwasłużby mundurowe przez 3 lata jako innowacja pedagogiczna; – 35 miejsc;
Klasa o profilu ogólnym z rozszerzonymi przedmiotami – wiedza
o społeczeństwie, język angielski; - 35 miejsc;

Wymagane dokumenty do rekrutacji:

 Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczona za zgodność
z oryginałem;
 Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczona za
zgodność z oryginałem;
 Opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej (przekazane
dobrowolnie);
 Informacje o stanie zdrowia dziecka, chorobach przewlekłych, stosowanych
dietach, alergiach itp. (przekazane dobrowolnie);
 Inne informacje ważne dla prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole
(przekazane dobrowolnie);
 2 zdjęcia legitymacyjne;
 Dokumenty dotyczące kryteriów zawartych w art. 131 ust 2 i 3 ustawy Prawo
oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 59) poświadczone
dokumentami: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, dokument
potwierdzający niepełnosprawność kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa,
oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie lub dokument
poświadczający objęcie go pieczą zastępczą.
 Dokumenty dostępne są na stronie www.bielice.com lub w Sekretariacie szkoły.
Bielice, 15 lutego 2020 r.
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