REGULAMIN REKRUTACJI DO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W BOGATYNI
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REGULAMIN DOTYCZY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 4/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023
dla kandydatów
 do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników,
trzyletnich branżowych szkół I stopnia;
 (…)

1.
2.

3.

4.

§1
Postanowienia wstępne
1.

2.

3.

Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni objęte jest elektronicznym systemem rekrutacji dla
województwa dolnośląskiego. Za całość rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego odpowiada
dyrektor szkoły.
W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną,
w której skład wchodzi trzech nauczycieli szkoły. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian
w składzie komisji.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna zajmuje się całokształtem prac związanych z rekrutacją do szkoły.

§2
Zasady rekrutacji do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni dla absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej
1.
2.

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej.
O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum decyduje liczba uzyskanych punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200, w tym:
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 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej, zgodnie
z zasadą określoną w § 11 bab. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. wymienionego na wstępie. Wynik przedstawiony w procentach z:
 języka polskiego,
 matematyki
mnoży się przez 0,35;
 języka obcego nowożytnego
mnoży się przez 0,3.

 72 punktów za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Punkty za oceny nalicza się z 4 przedmiotów: język polski, matematyka,
biologia/historia/fizyka/geografia (w zależności od wybranego profilu), język obcy
nowożytny zgodnie z § 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
wymienionego na wstępie. Za oceny wyrażone w stopniu:
 celującym – przyznaje się 18 punktów,
 bardzo dobrym – przyznaje się 17 punktów,
 dobrym – przyznaje się 14 punktów,
 dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
 dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 21 punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
w tym:
 maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej o których mowa w § 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
sierpnia 2019 r. wymienionego na wstępie.

 3 punkty – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
3. W przypadku uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty punkty
przelicza się zgodnie z § 11 bab. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. wymienionego na wstępie.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria;
 wielodzietność rodziny kandydata;
 niepełnosprawność kandydata;
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie
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z przepisami wydanymi na podstawie art. 132 ustawy Prawo Oświatowe są przyjmowani do szkoły
w pierwszej kolejności.
§3
Harmonogram rekrutacji
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej
Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do
szkoły
ponadpodstawowej
wraz
z
dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna).
Uzupełnienie
wniosku
o
przyjęcie
do
szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty.
Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do
szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zamianę
szkół do których kandyduje.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego
komisji
rekrutacyjnej
czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez
wójta
(burmistrza
lub
prezydenta)
wskazanych
w oświadczeniach
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia
odmowy przyjęcia

od 16.05.2022 r.

od 02.08.2022 r.

do 20.06.2022 r.

do 04.08.2022 r.

do godz. 15.00

do godz. 15.00

od 24.06.2022 r.

-----

L.p.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.

do 13.07.2022 r.
do godz. 15.00
od 24.06.2022 r.
do 13.07.2022 r.
do 13.07.2022 r.

04.08.2022 r.

do 20.07.2022 r.

12.08.2022 r.

21.07.2022 r.

16.08.2022 r.

od 22.07.2022 r.

od 17.08.2022 r.

do 29.07.2022 r.

do 22.08.2022 r.

01.08.2022 r.

23.08.2022 r.

do 04.08.2022 r.

26.08.2022 r.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:
Do dnia 31 sierpnia 2022 r. wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą
być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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2. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje
niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego
osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

Regulamin obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2022 r.
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