
 

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 

ustalony na podstawie Rozporz ądzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  egzaminów i sprawdzianów w 
szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.  

562 z pó źniejszymi zmianami) oraz Rozporz ądzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w 
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 

do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych t ypów szkół do innych. (Dz. U. z 
2004 r. Nr 26, poz. 232 ) 

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. H.SIENKIEWICZA W NOWEJ RUDZIE  

 

1. W Liceum Ogólnokształc ącym rekrutacj ę przeprowadza Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna. 

 

2. Powołuje j ą dyrektor szkoły na pocz ątku roku szkolnego. 

 

3. W skład komisji wchodz ą: 

- wicedyrektor jako przewodnicz ący, 

- 4 nauczycieli. 

 

4. Do zada ń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej nale ży w szczególno ści: 

a)opracowanie regulaminu pracy Komisji zasad regula minu rekrutacji do klas 

pierwszych,  

b) podanie do wiadomo ści kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z 

uwzgl ędnieniem szczegółowych kryteriów przyj ęć, 

c) ustalenie i ogłoszenie listy kandydatów przyj ętych do szkoły na podstawie 

wyników post ępowania rekrutacyjnego, 

d) sporz ądzenie protokołu post ępowania rekrutacyjnego. 

 

5. Kandydaci składaj ą dokumenty o przyj ęcie do Liceum Ogólnokształc ącego w 

terminie okre ślonym przez Dolno śl ąskiego Kuratora O światy. 

 

6. Do podania o przyj ęcie do Liceum Ogólnokształc ącego kandydaci zał ączaj ą: 

a) dwie fotografie (z nazwiskiem na odwrocie) 



b) orzeczenie lekarskie dotycz ące kształcenia, 

c) kandydaci – laureaci oraz finali ści konkursów przedmiotowych o zasi ęgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim zał ączaj ą do podania dyplom laureata 

(finalisty), 

d) świadectwo uko ńczenia gimnazjum i za świadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, 

e) potwierdzenie woli podj ęcia nauki w szkole (dostarczane po ogłoszeniu 

listy 

kandydatów przyj ętych do szkoły). 

 

7. Laureaci konkursów o zasi ęgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których 

program obejmuje w cało ści lub poszerza tre ści podstawy programowej co 

najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani s ą niezale żnie od kryteriów 

obowi ązuj ących pozostałych kandydatów. 

 

8. O przyj ęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokszt ałc ącego 

decyduj ą kryteria uwzgl ędniaj ące: 

a)liczb ę punktów mo żliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalneg o 

cz ęści humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum. 

b) oceny z j ęzyka polskiego i trzech wybranych zaj ęć edukacyjnych, 

c) inne osi ągni ęcia ucznia odnotowane na świadectwie uko ńczenia gimnazjum, 

uwzgl ędniane w procesie rekrutacji, zwłaszcza: 

- uko ńczenie gimnazjum z wyró żnieniem, 

- udział w konkursach organizowanych, co najmniej n a szczeblu wojewódzkim, 

- osi ągni ęcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeb lu powiatowym, 

d) liczb ę punktów mo żliwych do uzyskania za oceny z j ęzyka polskiego i trzech 

wybranych zaj ęć edukacyjnych oraz za inne osi ągni ęcia ucznia, o których mowa 

w pkt b) 

 

9. Liczba punktów mo żliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadza nego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum powinna by ć równa liczbie punktów mo żliwych 

do uzyskania za oceny z j ęzyka polskiego i trzech wybranych zaj ęć 

edukacyjnych oraz za inne osi ągni ęcia ucznia, o których mowa w ust. 8 pkt a) 

i b). 



 

10. Dyrektor Liceum Ogólnokształc ącego, nie pó źniej ni ż do ko ńca lutego 

każdego roku, podaje kandydatom do wiadomo ści szczegółowe kryteria decyduj ące 

o przyj ęciu ich do klasy pierwszej. 

 

11. Kandydat składaj ąc dokumenty do Liceum Ogólnokształc ącego przedstawia 

świadectwo uko ńczenia gimnazjum i za świadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego lub kopie tego świadectwa i za świadczenia, uwierzytelnione 

przez dyrektora gimnazjum, które kandydat uko ńczył. 

 

12. Dolno śl ąski Kurator O światy ustala i podaje do wiadomo ści regulamin 

rekrutacji, w oparciu o który Komisja ustala zasady  rekrutacji 

wewnątrzszkolnej. 

 

13. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równor zędnych wyników uzyskanych 

w post ępowaniu kwalifikacyjnym pierwsze ństwo maj ą: 

a) sieroty, osoby przebywaj ące w placówkach opieku ńczo-wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zast ępczych, 

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych z dolno ściach, którym 

ustalono indywidualny program lub tok nauki, 

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczaj ącymi mo żliwo ści wyboru 

kierunku kształcenia ze wzgl ędu na stan zdrowia, potwierdzonymi opini ą 

publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

 

14. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadaj ą zwykł ą wi ększo ści ą głosów, 

decyduje głos przewodnicz ącego. 

 

15. Ogłoszenie listy kandydatów przyj ętych do Liceum Ogólnokształc ącego oraz 

termin zako ńczenia post ępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych okre ślony 

jest przez Dolno śl ąskiego Kuratora O światy. 

 

16. O decyzji Komisji zawiadamia si ę kandydatów przez wywieszenie listy 

przyj ętych na tablicy ogłosze ń.  

 



17. Pełny wykaz kandydatów zakwalifikowanych i niez akwalifikowanych oraz 

informacje o uzyskanych punktach przechowywane s ą w dokumentacji szkolnej nie 

krócej ni ż 1 rok. 

 

18. Szkolna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje do ka żdej klasy 30 uczniów, 

zachowuj ąc jedno miejsce do dyspozycji dyrektora szkoły – w przypadku 

uzasadnionych odwoła ń lub szczególnych sytuacji życiowych. 

 

19. Odwołania od decyzji Komisji mog ą by ć zgłaszane dyrektorowi szkoły w 

terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyj ętych do szkoły. 

 

 

Nowa Ruda, dnia 04 stycze ń 2008 r. 

 


