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ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW  

do klasy I  

czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego  

na rok szkolny 2019/2020 
w Zespole Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem – Nidzie 

po ośmioklasowej szkole podstawowej 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa Prawo oświatowe, art. 134 Kryteria przyjęć do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Do klasy I czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem – Nidzie przyjmuje się kandydatów, 

którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek niż liczba wolnych 

miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

następujące kryteria: 

 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

 

2) wymienione na świadectwie ukończenia 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 tej szkoły; 

 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

a) 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub 

finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

 

3. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego w 

Zespole Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem – Nidzie przeprowadza 

komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
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4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych; 

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych; 

c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego; 

d) sporządzanie w przewidywanym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów 

przyjęcia kandydatów, których rodzice o to wystąpili; 

e) niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi Szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności 

w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od 

rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej; 

f) dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu 

rekrutacji z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o 

ochronie danych osobowych. 

 

5.     Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy: 

a) określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej, 

b) organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej, 

c) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej. 

 

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

O przyjęciu do klasy I czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem – Nidzie decyduje liczba zdobytych punktów. 

Maksymalna liczba punktów, którą można przydzielić uczniowi to 200 pkt    w skład, których 

wchodzą:  

 

Punkty za świadectwo - maksymalna liczba punktów - 100 pkt: 

1. ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt  

2. ocena z matematyki (za ocenę celująca) 18 pkt  

3. ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt  

4. ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt  

5. szczególne osiągnięcia 18 pkt  

6. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

7. aktywność społeczna 3 pkt  

Punkty za egzamin ósmoklasisty – maksymalna liczba punktów - 100 pkt  

1. wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt  

2. wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt 

3. wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt 
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KOMENTARZ DO UZYSKANYCH PUNKTÓW 

 

1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 

2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium „szczególne osiągnięcia” uzyskanie w 

zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

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; 

 

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium „szczególne osiągnięcia”, 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; 

 

4. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione                 

w pkt 2 – 3, 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. 

 

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z 

tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych 

zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
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6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka 

nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za 

uzyskanie z:  

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów; 

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród 

przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie 

oświaty, oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego 

przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

 

9. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów stanowią załącznik nr 1. 

 

10. Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły. 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

1. Wniosek potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica/prawnego opiekuna; 

2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty; 

3. zaświadczenia o udziale i sukcesach w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

certyfikaty, dyplomy – do wglądu, oświadczenia umożliwiające skorzystanie z 

uprawnień. 

 

 

 

 

 

 


