Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
dla uczniów gimnazjów
w VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Rok szkolny 2019/2020

A. Podstawa prawna obowiązujących zasad rekrutacji:







Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 60 ze zm. poz. 949);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–
2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 586);
Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I
publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum
w województwie kujawsko-pomorskim;
Wykaz 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 i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględnione w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

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 28.02.2019 r.
C. Przedmioty punktowane w zależności od wybranej klasy (patrz też Kandydaci/Rekrutacja
2019/2020 – absolwenci gimnazjów/Oferta edukacyjna szkoły).
Klasa
I A MatematycznoInformatyczna
I B/C/F
Medyczna
I D Politechniczna
I E LingwistycznoHumanistyczna

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

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).

