
REGULAMIN REKRUTACJI  W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM                                   

IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGORZELCU                                                                      

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

 

Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 

nr 256, poz.2572, z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 

listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 27 

stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla 

dorosłych na rok szkolny 2016/2017. 

 

I. ZASADY  OGÓLNE 

1.  O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej liceum decyduje suma punktów 

uzyskana przez kandydata za egzaminy przeprowadzone w ostatnim roku 

nauki w gimnazjum oraz za oceny i inne osiągniecia ucznia wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

II. TERMIN  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW 

 

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

pierwszej liceum  wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym w 

terminie od 1 do 23 czerwca 2016 r.  

2. Kandydat składając dokumenty może posłużyć się kopiami świadectwa ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. 

3. W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. kandydat uzupełnia wniosek                       

o przyjęcie do klasy pierwszej liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

3.1. kandydat dostarcza także zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub 

finalisty konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

organizowanych przez kuratora oświaty, 

3.2. kandydat dostarcza opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną , w tym publiczną poradnię specjalistyczną  w sprawie 

pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadgimnazjalnej, 



3.3. kandydat dostarcza 2 zdjęcia, a ponadto: 

4. Dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust.2 ustawy z dnia 6 

grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014r., poz. 7, z późn. zmianami): 

a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie 

odrębnych przepisów, 

c. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

d. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1, 3.2 oraz ust.4 pkt. a,b,c,d mogą być składane 

w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub 

pełnoletniego kandydata. 

6. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt. A jest obowiązany do zawarcia 

w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7. Do dnia 15 lipca 2016r. zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia do klas I. 

8. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas I 

zobowiązane są do złożenia oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w 

liceum do dnia 26 lipca 2016r., przedkładając oryginały świadectwa ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 

innych wymaganych dokumentów, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. 

9. Do dnia 27 lipca 2016r. zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych do 

poszczególnych klas pierwszych liceum. 

10. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ZASADY  PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM 

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym 

wynosi 200. 

2. Przeliczając na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego , wynik przedstawiony w 

procentach z: 

a. języka polskiego, 

b. historii i wiedzy o społeczeństwie,  

c. matematyki, 

d. przedmiotów przyrodniczych 

mnoży się przez 0,2 

3. Przeliczając na punkty wynik przedstawiony w procentach z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0, 2 

4. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum ocen z języka polskiego i trzech wskazanych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów. 

6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty: 

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów. 

7. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 

punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów, 



f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 

punkty. 

8. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.6-

7, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b. krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d. powiatowym- przyznaje się 1 punkt. 

9. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa w pkt. 6-8, wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów. 

10. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego , w szczególności w formie wolontariatu , przyznaje się 2 punkty. 

 

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, 

wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, przy czym za uzyskanie z : 

 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 2; 

 

             3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu : a.  celującym – 

przyznaje się po 20 punktów, 

b.  bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 



c. dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 

dzieli się przez 4; 

 

4) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, oceny wyrażonej w 

stopniu: 

a. celującym – przyznaje się 20 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się 12 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,  

e. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu 

gimnazjalnego, punkty przelicza się w sposób określony w punkcie 11 niniejszego 

regulaminu, przeliczając oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z 

zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy 

zwolnienie. 

 

13. Kandydatów , którzy ukończyli gimnazjum dla obywateli polskich, czasowo 

przebywających za granicą lub, którzy ukończyli szkołę za granicą , przyjmuje się do 

klasy pierwszej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za 

granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy 

lat nauki szkolnej ucznia. 

 

 

IV. WYKAZ  KLAS, DO  KTÓRYCH PROWADZONA  JEST  REKRUTACJA 

Oddział A – edukacji politechnicznej z nauką programowania pod patronatem 

Uniwersytetu Zielonogórskiego 

z  rozszerzonym programem nauczania matematyki, informatyki i fizyki oraz możliwością 

uzyskania certyfikatu CISKO, 

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

- liczba miejsc w oddziale – 30                                                                                                                       

- minimalna  liczba punktów rekrutacyjnych –- przedmiot dodatkowy – algorytmika i 



programowanie,                                                                    - przedmiot uzupełniający – historia i 

społeczeństwo. 

Oddział B – administracyjno-prawny 

z rozszerzonym programem nauczania języka obcego, wiedzy o społeczeństwie i geografii, 

- przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie i 

geografia, 

- liczba miejsc w oddziale – 30, 

- minimalna  liczba punktów rekrutacyjnych –  

- przedmiot dodatkowy – edukacja prawna, 

- przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo. 

 

Oddział C – humanistyczny z edukacją społeczno-medialną pod patronatem Uniwersytetu 

Zielonogórskiego 

 

z rozszerzonym programem nauczania języka obcego, języka polskiego i historii, 

 

- przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie            

i historia, 

- liczba miejsc w oddziale – 30, 

- minimalna  liczba punktów rekrutacyjnych –  

- przedmiot dodatkowy – edukacja społeczno-medialna, 

- przedmiot uzupełniający – przyroda. 

 

Oddział D – biologiczno-chemiczny 

 

z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i matematyki, 

 

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

- liczba miejsc w oddziale – 30, 

- minimalna  liczba punktów rekrutacyjnych –  

- przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo. 

 

Oddział E – matematyczno-fizyczny 

 

z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki, 

 

- przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka i 

fizyka, 

- liczba miejsc w oddziale – 30, 



- minimalna  liczba punktów rekrutacyjnych –  

- przedmiot dodatkowy – rysunek techniczny,- przedmiot uzupełniający – historia i 

społeczeństwo. 

 

Oddział F – lingwistyczny od patronatem HochschuleZittau/Goerlitz 

 

z rozszerzonym programem nauczania języków obcych ( język niemiecki i język 

angielski) i geografii, z  możliwością uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego, 

 

- przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, język angielski, drugi język 

obcy i geografia, 

- liczba miejsc w oddziale – 30, 

- minimalna  liczba punktów rekrutacyjnych -                                                                            

- przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo. 

 

V. HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ  NA ROK SZKOLNY 

2016/2017 

 

1. Od 1 do 23 czerwca 2016r. przyjmowane są podania do liceum, kancelaria nanosi 

pieczęć na pierwszej stronie podania. Wraz z podaniem kandydaci składają dokumenty 

lub ich kopie, potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym. 

2. W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. kandydaci składają kopie lub oryginały 

świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. W przypadku posługiwania się kopiami wymaganych dokumentów, kopie 

te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które 

kandydat ukończył. 

3. Do 15 lipca 2016r. ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas I. 

4. Do 26 lipca 2016r. 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 w 

gimnazjum. 

5. Do 27 lipca 2016r. ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do klas pierwszych. 

 

 
 

 


