
 1

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGORZELCU 

NA ROK SZKOLNY 2007/2008 

 

Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych z dnia 20 lutego 2004 roku                    

(DZ.U. nr 26 z 2004r., poz. 232) oraz Zarządzenia nr 48 Dolnośląskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz 

terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2007/2008. 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna 

powołana Zarządzeniem Dyrektora. 

2. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej liceum decyduje suma punktów uzyskana 

przez kandydata za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum oraz za oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum. 

 

II. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
 

1. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych  składają podania o przyjęcie do klasy 

pierwszej liceum w terminie od 11 kwietnia do 25 maja 2007roku. 

2.  W terminie od 13 do 18 czerwca 2007 roku kandydaci mogą dokonywać 

zmian poprzez przenoszenie podań  do / z innych szkół. 

3.  W  terminie  od 22 do 26  czerwca 2007roku kandydat do klasy I do podania o 

przyjęcie dołącza: 

 - kopie  świadectwa ukończenia szkoły , 

 - kopię  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

 - powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie uczniowskim  

liceum najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania, 
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 - 2 zdjęcia 

 - kandydaci- laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych z języka 

polskiego, matematyki, historii z wiedzą o społeczeństwie, biologii, 

geografii, fizyki, chemii, języka niemieckiego i angielskiego oraz 

francuskiego, występujących pod wspólną nazwą „z Dolny Ślązak 

Gimnazjalista”, a także konkursy historyczne „Historia Bliska” , 

„Nadzieje i rozczarowania …. Społeczeństwo polskie w czasach 

Gomułki i Gierka. Doświadczenia świadka historii”  i konkursie 

ekologicznym „ Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” dołączają 

zaświadczenia wydane przez komisję konkursowe.  

4. W dniu 29 czerwca 2007 roku zostanie ogłoszona lista kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I 

5. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas 

I zobowiązane są potwierdzić wolę podjęcia  nauki w liceum do dnia 4 lipca 2007 

r.  przedkładając oryginał dokumentów. 

6. Do dnia 6 lipca 2007 roku zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych do 

poszczególnych klas pierwszych liceum. 

7. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w 

ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.  

W przeciwnym razie kopie dokumentów ulegną zniszczeniu. 

8. Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji o wolnych 

miejscach w innych szkołach. Dodatkowe informacje można uzyskać w miejskich 

punktach informacyjnych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu 

oraz w punktach rejonowych. 

 

 

III. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU  

KWALIFIKACYJNYM 

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu 

rekrutacyjnym wynosi 100 punktów. 

 50% (tj. 50 pkt.) stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego 

(25% za część humanistyczną, 25% za część matematyczno- przyrodniczą) 

obliczone według zasad znajdujących się w załączniku nr 1  
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 40 % tj. 40 punktów stanowią punkty za oceny z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Punkty 

nalicza się z czterech przedmiotów  w zależności od wybranego oddziału.  

W oddziale A  - akademickim /z rozszerzonym programem nauczania języka obcego, 

matematyki, fizyki / 

 - przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, język obcy, 

matematyka,  fizyka. 

W oddziale B –artystycznym /z rozszerzonym programem nauczania języka obcego, 

języka polskiego,  wiedzy o kulturze – warsztaty artystyczne/ 

 -przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, język obcy, historia, 

wiedza o społeczeństwie.      

W oddziale C - humanistycznym /z rozszerzonym programem nauczania z języka 

polskiego, historii i  wiedzy o społeczeństwie / 

 przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, język obcy, historia i 

wiedza o społeczeństwie 

W oddziale  D – przyrodniczym / z rozszerzonym programem nauczania biologii 

chemii i fizyki / 

 - przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, biologia , chemia i 

fizyka. 

W oddziale E –informatycznym /z rozszerzonym programem nauczania matematyki, 

fizyki  i technologie informatyczne / 

 - przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski , matematyka , fizyka i 

informatyka. 

W oddziale F -dziennikarskim  /z rozszerzonym programem nauczania języka 

polskiego , języka obcego , wiedzy o społeczeństwie i historii / 

 - przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski , język obcy , historia  i 

wiedza o społeczeństwie. 

W oddziale G – menedżerski  / z rozszerzonym programem nauczania języka obcego , 

geografii i wiedzy o społeczeństwie/. 

 przedmioty punktowane przy rekrutacji język polski, język obcy,  geografia , 

wiedza o społeczeństwie. 
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Punkty rekrutacyjne oblicza się w poniższy sposób : 

Ocena celująca = 10 pkt 

Ocena bardzo dobra = 8 pkt 

Ocena dobra = 6 pkt 

Ocena dostateczna 4 pkt 

Ocena dopuszczająca = 0 pkt 

• 10% /tj.10 pkt/ stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione  

w świadectwie ukończenia gimnazjum.  

• Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 3 pkt 

• Udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na 

szczeblu wojewódzkim oraz w konkursach historycznych „Losy żołnierza i dzieje 

oręża polskiego”, „Historia Bliska”, „Nadzieje i rozczarowania ….Społeczeństwa 

polskiego w czasach Gomułki i Gierka. Doświadczenia świadka historii” i 

konkursie ekologicznym „Poznajemy Parki krajobrazowe Polski” 

 (1 konkurs – 2 pkt, 2 konkursy – 3 pkt, 3 i więcej – 4 pkt) 

• Osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym                      

(1 dyplom – 1 pkt, 2  i więcej – 2 pkt.)    

• Wzorowe zachowanie , stała udokumentowana praca na zasadach wolontariatu, 

aktywna współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, domem seniora, organizacjami, 

charytatywnymi , wyróżniająca ,udokumentowana działalność w samorządzie 

szkolnym, gazetce szkolnej albo udokumentowane osiągnięcia naukowe lub 

sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym –    1 pkt. 

2. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych  dodatkowymi 

kryteriami są : 

a) łączna liczba punktów  za wyniki na egzaminie gimnazjalnym 

b) ocena z zachowania  

c) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum  w części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej 

zbieżna z kierunkiem kształcenia w danym oddziale. 

d) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum.  

3. Uczniowie z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania nie będą 

przyjmowani do liceum. 
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IV. POSTĘPOWANIE SZCZEGÓŁOWE 

Przy przyjmowaniu do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych               

w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają : 

- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych. 

- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalano 

indywidualny program lub tok nauczania. 

- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

V .HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ  

        NA ROK SZKOLNY 2007/2008 
 

1. Od 11 kwietnia do 25 maja 2007roku  przyjmowane są podania o przyjęciu do 

liceum (na określonym wzorze załącznik nr 2) , kancelaria szkoły nanosi pieczęć 

na pierwszej stronie podania  

2. Od 13 do 18 czerwca 2007roku kandydaci do szkół ponadgimnazjalych mogą 

przenosić podanie do innej szkoły. 

3. W terminie 22 do 26 czerwca 2007roku kandydaci składają potwierdzone przez 

dyrektora gimnazjum kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. 

4. Od 27 czerwca 2007roku prowadzenie postępowania rekrutacyjnego według 

przyjętych w szkole procedur. 

5. 29 czerwca 2007roku do godziny 15.00 ogłoszenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia  do klas I oraz listę kandydatów nie 

zakwalifikowanych do przyjęcia. 

6. Do 4 lipca 2007r. do godziny 15.00 przyjmowanie od kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia oświadczenia woli podjęcia nauki w liceum 

poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczeń o szczegółowych 

wynikach egzaminu zdawanego w ostatnim roku nauki gimnazjum. 

7. Do 6 lipca 2007roku  do godziny 12.00 ogłoszenie listy uczniów przyjętych do 

klas pierwszych.  
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8. 6 lipca 2007roku Dyrektor szkoły składa informację do Delegatury 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  w Jeleniej Górze informację o naborze do 

klas pierwszych. 

9. Szkolna Komisja Rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i 

podpisuje protokół, podania i inną dokumentację związaną z naborem.  

 

VI . POWOŁUJE SIĘ SZKOLNY PUNKT INFORMACYJNY,  

którego siedzibą będzie sekretariat uczniowski i który rozpocznie działalność od 

1 marca 2007 roku a zakończy po dokonaniu naboru. 

Punkt  informacyjny czynny jest  codziennie w godzinach od 1000 do 1500 ,  

środy w godzinach od 1100 do godz.1700. 
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                                                                                                               załącznik nr 1 

Tabela punktów rekrutacyjnych  

 

 
część  
hum. 

pkt. 
rekrut. 

część  
mat. 
przyr. 

pkt. 
rekrut. 

ocena pkt. 
rekrut
. 

50 25,0 50 25,0 6 10 
49 24,5 49 24,5 5 8 
48 24,0 48 24,0 4 6 
47 23,5 47 23,5 3 4 
46 23,0 46 23,0 2 0 
45 22,5 45 22,5   
44 22,0 44 22,0   
43 21,5 43 21,5   
42 21,0 42 21,0   
41 20,5 41 20,5   
40 20,0 40 20,0   
39 19,5 39 19,5   
38 19,0 38 19,0   
37 18,5 37 18,5   
36 18,0 36 18,0   
35 17,5 35 17,5   
34 17,0 34 17,0   
33 16,5 33 16,5   
32 16,0 32 16,0   
31 15,5 31 15,5   
30 15,0 30 15,0   
29 14,5 29 14,5   
28 14,0 28 14,0   
27 13,5 27 13,5   
26 13,0 26 13,0   
25 12,5 25 12,5   
24 12,0 24 12,0   
23 11,5 23 11,5   
22 11,0 22 11,0   
21 10,5 21 10,5   
20 10,0 20 10,0   
19 9,5 19 9,5   
18 9,0 18 9,0   
17 8,5 17 8,5   
16 8,0 16 8,0   
15 7,5 15 7,5   
14 7,0 14 7,0   
13 6,5 13 6,5   
12 6,0 12 6,0   
11 5,5 11 5,5   
10 5,0 10 5,0   
9 4,5 9 4,5   
8 4,0 8 4,0   
7 3,5 7 3,5   
6 3,0 6 3,0   
5 2,5 5 2,5   
4 2,0 4 2,0   
3 1,5 3 1,5   
2 1,0 2 1,0   
1 0,5 1 0,5   
0 0,0 0 0,0   
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załącznik nr 2 
Wzór dotyczy tylko szkół nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji 
 

           
PESEL 
......................................................... 
(pieczęć  gimnazjum) 

                                                                      PODANIE  

o  przyjęcie  do  szkoły  ponadgimnazjalnej 
 

Dyrektor 

................................................................. 
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej) 
................................................................. 

................................................................. 
(ulica, numer) 
................................................................. 

(kod pocztowy, miejscowość) 
I.  Dane osobowe kandydata do szkoły: 

Imiona, nazwisko: ............................................................................................................................. 

Imiona i nazwiska  rodziców/opiekunów: ........................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................................. 
(dzień, miesiąc, rok, miejscowość) 

Adres  zamieszkania: ........................................................................................................................ 
(kod pocztowy, miejscowość, gmina, ulica, nr domu / nr mieszkania, województwo) 

..........................................................................................................................................................  
 
Telefon kontaktowy        ...............................................  
 

II.  Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej  
 
........................................................................................................................................................... 
(typ szkoły) 
 
1. ........................................................................................................................................................ 
(klasa / profil, zawód) 
 
2. ........................................................................................................................................................ 
(inne klasy  w tej samej szkole/ profile, zawody) 
 
 
wybieram języki obce:   1. ........................................................    
                                                                (kontynuacja – j. obcy obowiązkowy w gimnazjum)                                           
               
                                        2. ............................................. 
                                                                                       (wybrany) 
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III.  Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej.  

 
1. ........................................................................................................................................................ 
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) 
 
2. ........................................................................................................................................................ 
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) 

 

Wypełniają: uczeń i rodzice / opiekunowie prawni. 
 
IV.  Informacja o uczniu skierowana do przyszłego wychowawcy i pedagoga szkoły 
ponadgimnazjalnej 

1. Wypełnia uczeń. 
 

Jakie zainteresowania rozwijałeś / rozwijałaś w okresie nauki w gimnazjum? (np. jakie lubisz 

przedmioty, twoje osiągnięcia w konkursach, inne zainteresowania i pasje...) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
........................................................ 
(podpis ucznia) 
 
 
 

 
 
2. Wypełniają rodzice / opiekunowie prawni. 
 
Z informacjami zawartymi w podaniu zapoznaliśmy się. 
 
................................................................................................................................................................ 
(miejsce na dodatkowe informacje) 
................................................................................................................................................................ 
 
 
.................................................................  ................................................................. 
 (miejscowość, data)                                                                                                         (podpis rodziców / opiekunów prawnych)
            
  
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wskazane szkoły danych osobowych  

.......................................................................... w zakresie niezbędnym do 
 
                        (imię i nazwisko kandydata) 
 przeprowadzenia rekrutacji  do szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

.................................................................  ................................................................. 
           (podpis kandydata)                                                                                                    (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 
 

 

.................................................................   
 

 (miejscowość, data)                 
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V. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Kopia świadectwa ukończenia szkoły  □ 
2. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego □ 
3. Dwie fotografie □ 
4. Zaświadczenie lekarskie  

(kandydaci ubiegający się do szkoły zawodowej) □ 
5. Podanie o przyznanie miejsca w internacie □ 
6. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej  

(kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu) □ 
7. Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe  

(laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych) □ 
8. Opinie trenera, lekarza, zaświadczenie lekarskie  

(kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego) □ 
9. Skierowanie wydane przez organu prowadzący szkołę  

(kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych) □ 
 
 
Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna 
 
 
VI. Wyniki rekrutacji 

  

Liczba uzyskanych 
punktów: 

• egzamin – część I humanistyczna     

• egzamin – część II matematyczno - przyrodnicza     

• suma punktów za oceny na świadectwie klasy III        
z czterech przedmiotów branych pod uwagę podczas 
rekrutacji do danej szkoły 

    

• suma punktów za inne osiągnięcia     

     

Suma uzyskanych punktów 
   

 
 

Zastosowano preferencje: ............................................................................................................................................................................ 
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VII. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 
 
 
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna  postanowiła  przyjąć / nie przyjąć* 

ucznia 

..............................................  ..................................... .............................................. 
    (pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej)                            (pieczęć i podpis dyrektora)                                                          (data) 

             

Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna w przypadku negatywnej decyzji 

 

........................................................................... przekazuje dokumentację ucznia. 
(pieczęć szkoły) 
 
.................................................................  ...........................................................................  
 
        (data i podpis osoby wydającej dokumenty)                                                      (podpis osoby odbierającej - rodzice, prawni opiekunowie) 
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