Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja
Zawady w Lądku-Zdroju w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1943 ze zm.) – rozdział
2a.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r. poz. 60 ze zm.) – art. 149.
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i
placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 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).
6. Zarządzenie Nr 2 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4. stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji
uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół
policealnych na rok szkolny 2019/2020.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
1. Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju prowadzi nabór do dwóch
oddziałów klas pierwszych-1 dla absolwentów gimnazjum , 1 dla absolwentów szkół podstawowych.
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2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum publicznego i
niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej.
3. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej publicznej i
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA
§2
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna zgodnie z terminarzem
rekrutacji.
2. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły oraz wyznacza jej przewodniczącego.
3. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli Liceum. W skład komisji nie wchodzi Dyrektor
Szkoły i nauczyciel, którego dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Posiedzenia komisji zwoływane i prowadzone są przez jej Przewodniczącego.
5. Prace Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co
najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
6. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są zobowiązane do nieujawniania informacji o
przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste
kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji wraz z terminarzem
rekrutacji ;
b) weryfikowanie spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym;
c) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym
zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do pierwszych klas Liceum
Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju;
d) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznawanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego do pierwszych
klas Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju;
e) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy przyjętych i
nieprzyjętych do pierwszych klas Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju
f) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego po każdym etapie rekrutacji;

g) sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do pierwszej klasy Liceum
Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju na wniosek rodzica/prawnego opiekuna
kandydata;
h) rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nieokreślonych w
odrębnych przepisach.
8. Z posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokoły, zawierające w szczególności:
a) datę posiedzenia;
b) imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu;
c) informację o podjętych czynnościach i rozstrzygnięciach;
d) podpisy przewodniczącego i członków.
9. Do protokołu postępowania rekrutacyjnego dołącza się:
a) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły;
b) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego;
c) listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; d) listę kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych.
KWALIFIKACJA KANDYDATÓW
§5
1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w
Lądku-Zdroju decyduje liczba punktów uzyskanych jako suma:
a) punktów otrzymanych za wyniki egzaminów gimnazjalnych
Przedmioty objęte egzaminem gimnazjalnym:

Liczba punktów:

język polski
historia i wiedza o społeczeństwie

Wynik w % x 0,2

matematyka
przedmioty przyrodnicze
język obcy nowożytny na poziomie podstawowy
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lub za wyniki egzaminu ósmoklasisty:

Przedmioty objęte egzaminem ósmoklasisty:

Liczba punktów:

język polski

Wynik w % x 0,35

matematyka

Wynik w % x 0,35

język obcy nowożytny

Wynik w % x 0,3

b) punktów za zajęcia edukacyjne na świadectwie ukończenia gimnazjum: z języka polskiego,
matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych zależnych od wyboru
nachylenia programowego klasy:
Oceny:

Liczba punktów:

celujący

18 pkt

bardzo dobry

17 pkt

dobry

14 pkt

dostateczny

8 pkt

dopuszczający

2 pkt

lub punktów za zajęcia edukacyjne na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: z języka
polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych zależnych od wyboru
nachylenia programowego klasy:
Oceny:

Liczba punktów:

celujący

18 pkt

bardzo dobry

17 pkt

dobry

14 pkt

dostateczny

8 pkt

dopuszczający

2 pkt

c) punktów za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły
podstawowej:
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
10 pkt
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
7 pkt
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 pkt
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
10 pkt
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
4 pkt
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
3 pkt
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
10 pkt
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
7 pkt
interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
5 pkt
interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
7 pkt
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 pkt
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
3 pkt
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
10 pkt
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub
7 pkt
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
5 pkt
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
7 pkt
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
3 pkt
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
2 pkt
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym
4 pkt
krajowym
3 pkt
wojewódzkim
2 pkt
powiatowym
1 pkt
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły
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podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi –
18 pkt.
d) za świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym środowiska szkolnego, szczególnie
wolontariatu – 3 pkt.
Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia
gimnazjum lub szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor gimnazjum
lub szkoły podstawowej.
2. 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, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oceny wyrażone w stopniach:
Oceny :

Liczba punktów:

celujący 20 pkt
bardzo dobry 18 pkt
dobry 13 pkt
dostateczny 8 pkt
dopuszczający 2 pkt
b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażone w stopniach:
Oceny:

Liczba punktów:

celujący 20 pkt
bardzo dobry 18 pkt
dobry 13 pkt
dostateczny 8 pkt
dopuszczający 2 pkt
Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć dzieli się przez 2
c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażone w stopniach:
Oceny :

Liczba punktów:

celujący 20 pkt

bardzo dobry 18 pkt
dobry 13 pkt
dostateczny 8 pkt
dopuszczający 2 pkt
Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć dzieli się przez 4

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty 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.
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się
na punkty oceny:
a) z języka polskiego i matematyki wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Oceny:

Liczba punktów:

celujący 35 pkt
bardzo dobry 30 pkt
dobry 25 pkt
dostateczny 15 pkt
dopuszczający 10 pkt
b) z języka obcego nowożytnego:
Oceny:

Liczba punktów:

celujący 30 pkt
bardzo dobry 25 pkt
dobry 20 pkt
dostateczny 10 pkt
dopuszczający 5 pkt
5. Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym i dodatkowe kryteria związane z wyborem klasy – Szkolna
Komisja Rekrutacyjna oblicza punkty kandydata według zasad zawartych w poniższej tabeli.
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TABELA 1. Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym i dodatkowe kryteria związane z wyborem klasy
dla absolwentów gimnazjum
Lp.

1.

Przyrodniczo-uzdrowiskowy

geografia, biologia,
j. angielski

Przedmioty ze
świadectwa
punktowane przy
naborze
j. polski, matematyka,
biologia, j. angielski

2.

Politechniczny

fizyka, matematyka,
j. angielski

j. polski, matematyka,
fizyka, j. angielski

j. polski, historia,
j. angielski

j. polski, matematyka,
historia, j. angielski

geografia,
matematyka,
j. angielski

j. polski, matematyka,
geografia, j. angielski

Nazwa profilu

3.
4.

Humanistyczno-prawny
Ekonomiczny

Przedmioty
rozszerzone

TABELA 2. Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym i dodatkowe kryteria związane z wyborem klasy
dla absolwentów szkół podstawowych
Lp.

Przyrodniczo-uzdrowiskowy

geografia, biologia,
j. angielski

Przedmioty ze
świadectwa
punktowane przy
naborze
j. polski, matematyka,
biologia, j. angielski

2.

Politechniczny

fizyka, matematyka,
j. angielski

j. polski, matematyka,
fizyka, j. angielski

3.

Humanistyczno-prawny

j. polski, historia,
j. angielski

j. polski, matematyka,
historia, j. angielski

4.

Ekonomiczny

geografia,
matematyka,
j. angielski

j. polski, matematyka,
geografia, j. angielski

Nazwa profilu
1.

Przedmioty
rozszerzone

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej
kolejności.

7. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty;
b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
c) świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły
podstawowej:
-uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
-osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, w drugim jego etapie przy przyjmowaniu uczniów do Liceum Ogólnokształcącego im.
Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju bierze się pod uwagę problemy zdrowotne, ograniczające
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
9. W trzecim etapie rekrutacji przy przyjmowaniu uczniów do Liceum Ogólnokształcącego im.
Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objecie kandydata pieczą zastępczą.
10. Szkolna Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie w przypadku braku odpowiedniej liczby
kandydatów spełniających wszystkie wymogi do określonego profilu klasy jego zmianę lub rezygnację
z nachyleń, do których nie było odpowiedniej liczby chętnych.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
§6
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1. Wstępne wyniki kwalifikacji do szkoły zostaną ogłoszone 16 lipca 2019 r.
2. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im.
Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju powinien potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez złożenie
oryginałów dokumentów w terminie od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r.
3. Ostateczne listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do szkoły
oraz kandydatów nieprzyjętych do szkoły zostaną ogłoszone 25 lipca 2019 r.
4. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie
szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy
jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem Przewodniczącego
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
5. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami w klasach pierwszych Szkolna Komisja
Rekrutacyjna przeprowadzi rekrutację uzupełniającą zgodnie z terminarzem
TRYB ODWOŁAWCZY
§7
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 13 kandydata do klasy pierwszej Liceum
Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z
wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji
Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Rodzic, który nie zgadza się z decyzją Dyrektora Szkoły, jest uprawniony do wniesienia skargi do
wojewódzkiego sądu administracyjnego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1. W sytuacji nieopisanej powyższym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły, po
zasięgnięciu opinii Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w szkole nie dłużej niż do końca nauki w danej szkole.

