l.'d

r.'i \-'.i

],.{-i

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=448631

.::.

.,=o E CENTRUMCŚW ATY

al. Pilsudskie ga 12, 43-100 Tychy
Łe|.: (32) 323 f4 00, Fax: {32) 323 24 s3

www.mco.Lychy.pL
mco@ mco.tychy.pl

Tychy, dnia I marca 2019

r.

odpowiedź na interpelację radnego
Edyty Danielczyk
sygn.

sprawy:

MCO-DOA.054.1.201LMK

Sprawa:

Wnioski i interpelacje radnych

do
kontaktu:

w Tychach

osoby

Miejskie Centrum oŚwiaty
Dorota Gnacik

323232 400

Szanowna Pani
Barbara Konieczna

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

W

odpowiadając

na

interpe|ację radnej Edyty Danie|czyk

sprawie zwiększenia p|anu naborowego

W

z

dnia 28 |utego 2o1g

szkołach ponadpodstawowych

r.

(liceach

ogÓ|nokształcących na rok szkolny 201912020 informuję, ze w roku szko|nym 201912020 dyrektorzy
szkÓł, po uzgodnieniu

z organem

w liceach

ogÓ|nokształcących

po 15oddziałÓw w kazdym naborze (osobno dla gimnazjalistow i Ósmok|asistow)

o zroznicowanych

prowadzącym, p|anują uruchomiÓ

profi|ach kształcenia w zakresie przedmiotÓw rozszerzonych - do wyboru przez uczniow, po pierwszym

roku nauki, w tym po 1 oddzia|e integracyjnym W || Liceum ogolnokształcącym oraz po 1 oddzia|e
dwujęzycznym i po 1 oddzia|e mistrzostwa sportowego w |V Liceum ogo|nokształcącym w Zespo|e
Szkoł nr

1 '

załoŻona w p|anach Iiczba oddziałÓw w liceach ogÓ|nokształcących nie jest ostateczna.
Przykładowo

w roku szko|nym

201712018

w p|anie było 12 oddziałow, a po rekrutacji

utworzono

17 oddziałów, W roku szko|nym 201812019 na p|anowanych 13 oddziałÓw utworzono 16.

Zwiększenie oddziałow w czasie rekrutacji wynika

z

duŻe1liczby chętnych kandydatów do danego

|iceum ogolnokształcącego zbardzo wysoką punktacją, wy|iczaną przez system wspomagający nabÓr

podstawie uczniÓw dc wybranych szkÓł zgodnie z priorytetami ich wyborow.
W lutym na etapie planowania naboru na kolejny rok szkolny nie mozna przewidziec na jak wysokim
i kwa|ifikujący na tej

poziomie wynikow nauczania będą kandydaci wybierający w systemie naboru liceum ogÓ|nokształcące.

Zbyt duia |iczba oddzia,low W danym |iceum ogÓ|nokształcącym, uruchomiona w naborze,
spowodowałaby zakwa|ifikowanie do przyjęcia nawet kandydatÓw ze słabymi wynikami nauczania,
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ktÓrzy powinni p|anować swoją ściezkę edukacyjną raczej

w kierunku zdobycia zawodu, a

kształcenia ogó|nego przygotowującego do studiÓw wyŻszych,
Nabor do szkoł ponadpodstawowych na rok szko|ny 2o1gt2o2o,z

nie

uwagi na wejŚcie w zycie ostatniego
etapu reformy oŚwiaty i przekształcenie |iceÓw ogólnokształcących
i technikÓw, będzie odbywał się
dwutorowo. W kazdym z systemów e|ektronicznego naboru
będą obowiązywacte same zasady, ktÓre
by,ly w poprzednich |atach, a zatem ostateczne
decyzje o ewentua|nym zwiększeniu |iczby miejsc
w tyskich |iceach ogo|nokształcących zostaną podjęte po
analizie punktacji
symu|acji, czy|i e|ektronicznego przydziału w dniu 16 lipca
2019 r'

kandydatÓw

Z powazaniem

mgr Dorota Gnacik
otrzymują:

1.
2.
3.
4.

Adresat
Radna Edyta Danielczyk
Sekretarz Miasta Tychy

MCO a/a
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