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REGULAMIN REKRUTACJI  KANDYDATÓW 

 DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. C.K. NORWIDA  W JELENIEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół                        

i placówek. 

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.w sprawie szczególnych 

rozwiązań   w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

I. PRZYJMOWANIE PODAŃ KANDYDATÓW DO LICEUM 

1. Kandydaci składają podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wydruk z elektronicznego systemu 

rekrutacji)  

2. Do wniosku o przyjęcie do szkoły absolwenci szkoły podstawowej dołączają: 

a. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( lub kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły, które 

kandydat ukończył)  

b. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty ( lub kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły, 

które kandydat ukończył)   

c. zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, tytułu 

laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim  

oraz: 

a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata opatrzone klauzulą ”Jestem świadomy (-a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” i podpisane przez rodziców/ 

opiekunów prawnych, 

b. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, jego rodzeństwa, rodzica lub rodziców,                            

w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii  

c. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata, wydane ze względu  

na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności, w oryginale lub notarialnie poświadczonej 

kopii, 
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d. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii albo akt zgonu rodzica, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii oraz 

oświadczenie podpisane przez rodzica, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą ”Jestem świadomy (-a) 

odpowiedzialności karnej 

 za złożenie fałszywego oświadczenia”  

e. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

 

II. ZASADY KWALIFIKOWANIA: 

1. Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkoły odbywać się będzie z uwzględnieniem wszystkich 

kandydatów, którzy umieścili dany oddział na swojej liście preferencyjnej.   

2. Listy będą ułożone w kolejności alfabetycznej  kandydatów . 

3. O zakwalifikowaniu do oddziału decyduje wyłącznie liczba miejsc w danym oddziale,  

a liczba punktów rekrutacyjnych będzie uzależniona od liczby punktów  uzyskanych przez kandydatów. 

4. Kandydat zakwalifikowany do jednego z wybranych oddziałów przestaje być uwzględniony  w rekrutacji              

do pozostałych oddziałów umieszczonych na dalszych pozycjach listy preferencyjnej. 

5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do pierwszej klasy może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-

kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów. 

6.  Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za: 

a. Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów 

b. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły: 

 maksymalnie 72 punkty oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

według skali: 

 celujący – 18 pkt 

 bardzo dobry- 17 pkt 

 dobry – 14 pkt 

 dostateczny – 8 pkt 

 dopuszczający – 2 pkt . 

 przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy  i jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia. 

c. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem -  przyznaje się 7 punktów 

d. Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów): 

 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt  

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt 

 tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt 

 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym                                  

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim 
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 tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt 

 tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt 

 tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt 

 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

- przyznaje się 7 pkt 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  przyznaje 

się 5 pkt 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt 

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt 

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt 

 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt 

 tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt 

f. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub 

sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się  

§ 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r 

g. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) 

– maksymalnie 3 pkt. 

h. laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  



4 
 

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 

podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły 

ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

i. kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów 

oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie   z § 8 rozporządzenia 

MEN z dnia 14 marca 2017 r. 

7. Przy przyjmowaniu kandydatów, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  

w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 

a. kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym publicznej poradni specjalistycznej 

b.  kandydaci spełniający kryteria zawarte w art.20c ust.2 Ustawy o systemie oświaty: 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność kandydata,  

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

 samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

8. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów 

rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w ust. 2 są:  

a. łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty; 

b. ocena zachowania; 

c. liczba punktów za wyniki na egzaminie ósmoklasisty w części humanistycznej (język polski, historia, 

wos) lub matematyczno-przyrodniczej (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia), jeśli jest 

zbieżna z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale; 

d. średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

9. Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów 

10. Punkty naliczane będą do wszystkich klas z  następujących przedmiotów:  

z języka polskiego, matematyki, języka obcego i jednego z zajęć edukacyjnych           

 w zależności od profilu: 

 

1A – humanistyczno-teatralna - historia, 

1B – biologiczno-chemiczna - biologia, 

1C – matematyczno-fizyczna - fizyka, 

1D – językowo – matematyczno – geograficzna – geografia, 

1E – językowo - biologiczno – matematyczna – biologia 
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 IV. STRUKTURA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO: 

1. Szkoła objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji 

2. Harmonogram rekrutacji 

zadanie termin 

Ogłoszenie przez szkołę kryteriów naboru 26.02. 2021r. 

Powołanie zespołu koordynującego przeprowadzenie 

naboru 
08.02. 2021r. 

Uruchomienie szkolnego punktu informacyjnego  od  31. 03. 2021r 

Przyjmowanie wniosków kandydatów poprzez jedną   

z niżej wymienionych form: 

a) osobiście 

b) e-mail ( wniosek w formacie PDF tylko  i wyłącznie  

z podpisem elektronicznym rodzica / opiekuna 

prawnego i zaszyfrowaną wiadomością) 

 

 

od 17.05.2021r. od godz. 8:00 

do 21.06 2021r.do godz.15:00 

Dostarczenie przez kandydata:  

1. świadectwa ukończenia szkoły (lub kopię 

poświadczoną przez dyrektora szkoły, które 

kandydat ukończył)   oraz  zaświadczenie o 

wyniku egzaminu ósmoklasisty (lub kopię 

poświadczoną przez dyrektora szkoły, które 

kandydat ukończył) 

 

od 25.06.2021r. od godz. 8:00 

do 14.07. 2021r.do godz.15:00 

 

Zmiana preferencji – tylko i wyłącznie na podanie                  

od rodzica 

od 25.06.2021r. od godz. 8:00 

do 14.07. 2021r.do godz.15:00 

Ogłoszenie list zakwalifikowanych 22.07. 2021r. godz. 12:00 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez  

dostarczenie oryginalnych dokumentów 

od 23.07.2021r od godz. 8:00 

do 30.07.2021r. do godz. 15:00 

Ostateczne ogłoszenie list przyjętych uczniów            02. 08. 2021r., godzina 12.00 

 

 

V. ORGANIZACJA INFORMACJI DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW 

1. Szkolny punkt informacyjny od 31 marca 2021r. jest czynny codziennie w godzinach 

 od 8.00 do 14.00. 

2. Szkolny punkt informacyjny znajduje się w Budynku „A”, w sekretariacie szkoły pok.13 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa 

oświatowego. 


