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Załącznik nr 1  

     
    do 

Zarządzenia Dyrektora nr 3/2016 
     

  Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu  
z dnia 29.02.2016 r. 

 

REGULAMIN 
REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA  

I TECHNIKUM NR 1 W LUBLIŃCU 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017  
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Podstawa prawna 
 
Na podstawie §23 pkt: 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 

(Dz. U. z 2004 r.  Nr 26, poz. 232 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 

2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. 
zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy  

z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 7) – art. 9-15. 
 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r  w sprawie terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i  wyników egzaminu gimnazjalnego, a 
także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w 

województwie śląskim na rok szkolny 2016/2017 
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§ 1. Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017. 

Typ szkoły 

Rok szkolny 2016/2017 

Przedmioty 

w zakresie  

rozszerzonym  

od klasy I 

Przedmioty w zakresie 

rozszerzonym od klasy II 

Planowana 

liczba  

oddziałów 

Liczba 

miejsc 

Umowny symbol 

oddziału (klasy)/ 

umowna nazwa 

klasy 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Adama 

Mickiewicza 

 

matematyka,  

język angielski/ 

niemiecki 

 

 

informatyka,  

fizyka 

 

 

1 35 

          1 a 

matematyczno – 

informatyczna 

matematyka 
biologia,  

chemia 
1 35 

 

1 b 

biologiczno – 

chemiczna 

 

język polski 

historia,  

wiedza o społeczeństwie 

 

1 35 

 

1 c 

humanistyczno – 

 medialna 

 

język angielski/ 

niemiecki  

geografia, wiedza o 

społeczeństwie 
1 35 

 

1 e  

 akademicka 

 

 

matematyka, 

język angielski/ 

niemiecki  

geografia  1 35 
1 f  

biznesowa  

Technikum nr 1 

im. Adama 

Mickiewicza 

język angielski  

 
geografia 

 

1  

 

35 

 

1ta 

technik ekonomista 

 

1ta 

technik handlowiec 

 

 

* UWAGA !!! 
- REALIZACJA INNYCH PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH OD KLASY II BĘDZIE MOŻLIWA W GRUPACH MIĘDZYODDZIAŁOWYCH LICZĄCYCH MINIMUM 20 OSÓB. 
 
- SZKOŁA DAJE MOZLIWOŚC UCZENIA SIĘ W L.O. NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKÓW OBCYCH: ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO i ROSYJSKIEGO. Nauka 
języka francuskiego i rosyjskiego będzie możliwa w grupach międzyoddziałowych liczących minimum 20 osób 
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§ 2. Uwagi ogólne dotyczące rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama  
Mickiewicza i Technikum nr 1 w Lublińcu. 

 Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.  

 Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata 

pełnoletniego. 

 Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają jedynie w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski 

o przyjęcie do klasy pierwszej wydrukowane z systemu – kandydat wraz z rodzicem wypełnia wniosek 

przez Internet. 
 Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).  

 Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. Kandydat składając wniosek 

wskazuje oddział lub oddziały, którymi jest zainteresowany (w danej szkole kandydat może wybrać 

wszystkie klasy). 
 Uczeń wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) dostarczając do wybranej szkoły oryginał świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza 

jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 1 września 2016 roku. 
 Nie przekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do szkoły oraz brak informacji z innych szkół o jego 

deklaracji woli w terminie określonym niniejszym regulaminem jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy 

przyjętych. 

 W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor Zespołu powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną (w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.  
 Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:  

 podaje informację o warunkach rekrutacji, przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie  

z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,  

 ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, 

 ogłasza listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,  

 ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,  

 ogłasza listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, 

 podaje informację o wolnych miejscach w szkole,  

 rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych  

w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki i kryteria postępowania uzupełniającego, 
 sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego.  

 Kandydat do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza lub Technikum nr 1 w Lublińcu, 

składając dokumenty posługuje się wyłącznie kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum  

i zaświadczeniami o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonymi przez dyrektora 
gimnazjum, które kandydat ukończył. 

 

§ 3. Kryteria rekrutacji do szkół dla młodzieży na podbudowie gimnazjum. 

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.  

2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach 

kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.  
3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów uzyskanych 

w procesie rekrutacji. 
4. Suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacji = liczba punktów uzyskanych na podstawie kryteriów 

zawartych punkcie 1 + liczba punktów uzyskanych na podstawie kryteriów zawartych punkcie 2 + liczba 
punktów uzyskanych w na podstawie kryteriów zawartych punkcie 3, 

1). liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny  

z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych branych pod uwagę  
w procesie rekrutacji dla danego typu oddziału, 

2).  liczbę punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia ucznia:  
a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

3). liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  
w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.  

5. Przy kwalifikowaniu kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Technikum nr 1   
w Lublińcu stosowany będzie system punktowy wg poniższej tabeli: 
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Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 2 punkty 

20 punktów 

dostateczny – 8 punktów  

dobry – 12 punktów 

bardzo dobry –16 punktów 

celujący – 20 punktów 

Pierwsze wybrane  
zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka polskiego 20 punktów 

Drugie wybrane  

zajęcia edukacyjne 
jak w przypadku języka polskiego 20 punktów 

Trzecie wybrane  
zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka polskiego 20 punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 
 

5 punktów 

 

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie  

przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty oraz tytuł 

finalisty w Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, Olimpiadzie 

Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiadzie Informatycznej 

Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka Angielskiego dla 

Gimnazjalistów, (o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 

olimpiad – Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 z późn.  zm.) : 

- za jeden tytuł – 7 punktów 

- za dwa i więcej tytułów – 10 punktów 

 

10 punktów 

Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych i 

sportowych (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu 

powiatowym) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum -  

     kandydat może uzyskać maksymalnie 4 punkty. 

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia – 

sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co 

najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej 

punktowane osiągnięcie. 

Na szczeblu:  

- międzynarodowym – 4 pkt 

- krajowym – 3 pkt 

- wojewódzkim – 2 pkt 

- powiatowym – 1 pkt 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze  

wolontariusza 
Uwaga: Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez  

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Przelicza się na punkty oceny z: 

języka polskiego i matematyki 

* celujący – przyznaje się po 20 pkt 

*  bardzo dobry – przyznaje się po 16 pkt 

*  dobry – przyznaje się po 12 pkt 

* dostateczny – przyznaje się po 8 pkt 

* dopuszczający – przyznaje się po 2 pkt 
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historii i wiedzy o społeczeństwie: 

* celujący przyznaje się po 20 pkt 

* bardzo dobry przyznaje się po 16 pkt 

* dobry – przyznaje się po 12 pkt 

* dostateczny przyznaje się po 8 pkt 

* dopuszczający – przyznaje się po 2 pkt. 

Liczbę uzyskaną po zsumowaniu 

punktów z tych zajęć edukacyjnych 

dzieli się przez 2 

Biologii, chemii, fizyki, geografii: 

* celujący – przyznaje się po 20 pkt 

* bardzo dobry – przyznaje się po 16 pkt 

* dobry – przyznaje się po 12 pkt 

* dostateczny – przyznaje się po 8 pkt 

* dopuszczający – przyznaje się po 2 pkt 

Liczbę uzyskaną po zsumowaniu 

punktów z tych zajęć edukacyjnych 

dzieli się przez 4 

Z języka obcego nowożytnego: 

*celujący – przyznaje się po 8 pkt 

*bardzo dobry – przyznaje się po 6 pkt 

*dobry – przyznaje się 4 pkt 

*dostateczny – przyznaje się po 2 pkt 

*dopuszczający – przyznaje się po 0,5 pkt  

 

Egzamin gimnazjalny 

 

100 punktów 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego* -                         

0,2 punktu za każdy uzyskany procent : 

 język polski  

 historia i wiedza o społeczeństwie   

 matematyka   

 przedmioty przyrodnicze 

 język obcy nowożytny  

 

 

maksymalnie 20 punktów 

maksymalnie 20 punktów 

maksymalnie 20 punktów 

maksymalnie 20 punktów 

maksymalnie 20 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji  

 

200 punktów 

 

* Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym. 
1. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas trzecich szkół artystycznych, którzy będą 

kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej 

poświadczenia. 

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 377 ze zm.) 

dyrektor szkoły artystycznej wystawia również uczniowi lub absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

poświadczenie spełnienia, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

Na podstawie ww. poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji elektronicznej. 

 

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o 
zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, z późn. zm.), są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej 
niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.  
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§ 4. Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu (według punktacji określonej w  §3 
pkt 5) są uzależnione od wyboru przez Kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać 
(według poniższej tabeli): 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA 

Klasa / 

umowna  

nazwa 

Przedmioty 

brane  

pod uwagę 

przy 

rekrutacji 

Przedmiot  

w zakresie  

rozszerzonym 

od klasy I 

  

Przedmioty  

w zakresie  

rozszerzonym  

od klasy II 

 

Obowiązkowo 

przedmioty 

uzupełniające 

Dodatkowe 

przedmioty 

uzupełniające lub 

realizowane  

w ramach innowacji 

pedagogicznej/ 

przedmioty zawodowe 

w technikum 

LO 

1 a 

matematyczno 

– 

informatyczna 

język polski, 

matematyka, 

fizyka, 

informatyka 

matematyka  

(dodatkowo  

do wyboru  

język obcy) 

informatyka, 

fizyka 

historia  

i społeczeństwo  

LO 

1 b 

biologiczno – 

chemiczna 

język polski, 

biologia, 

chemia, 

matematyka 

matematyka 
biologia,  

chemia 

historia  

i społeczeństwo  

LO 

1 c 

humanistyczno 

–  

medialna 

 

 

język polski, 

historia, 

język obcy, 

wiedza  

o 

społeczeństwie 

 

 

język polski 

 

historia,  

wiedza  

o 

społeczeństwie  

 

 

historia  

i społeczeństwo 

lub przyroda 

zajęcia  

artystyczno –  

teatralne, zajęcia 

dziennikarskie, zajęcia 

medialne 

LO 

1 e 

akademicka 

język polski, 

geografia, 

język obcy, 

wiedza  

o 

społeczeństwie 

język obcy 

geografia, 

wiedza  

o 

społeczeństwie 

historia  

i społeczeństwo 

wiedza o państwie i 

prawie,  

kultura języka  

z retoryką,  

prawne podstawy 

bezpieczeństwa, stosunki 

międzynarodowe, 

geografia  

z demografią 

LO 

1 f  

biznesowa 

język polski, 

matematyka, 

geografia 

język obcy 

matematyka, 

język niemiecki/ 

angielski  

geografia  
historia i 

społeczeństwo 

ekonomia w praktyce, 

matematyka w biznesie, 

informatyka w ekonomii i 

biznesie  
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TE 

technik 

ekonomista 

 

język polski, 

informatyka, 

geografia 

język obcy 

 

język angielski 

 

geografia 

 

historia i 

społeczeństwo 

 

przedmioty w kształceniu 

zawodowym teoretycznym: 

podejmowanie i prowadzenie 

działalności gospodarczej, 

bezpieczeństwo i higiena pracy, 

organizacja pracy małych 

zespołów, kompetencje 

personalne i społeczne, język 

obcy zawodowy, wprowadzenie 

do ekonomii, zarys statystyki, 

przedsiębiorca w gospodarce 

rynkowej, planowanie analiza i 

sprawozdawczość, 

rachunkowość finansowa 

przedmioty w kształceniu 

zawodowym praktycznym: 

organizacja i technika pracy 

biurowej, działalność 

przedsiębiorstwa, kadry i płace, 

biuro rachunkowe, praktyka 

zawodowa 

TE 

technik 

handlowiec 

przedmioty w kształceniu 

zawodowym teoretycznym: 

podejmowanie i prowadzenie 

działalności gospodarczej, 

bezpieczeństwo i higiena pracy, 

organizacja pracy małych 

zespołów, kompetencje 

personalne i społeczne, język 

obcy zawodowy, wprowadzenie 

do ekonomii, zarys statystyki, 

towar jako przedmiot handlu, 

organizacja i techniki 

sprzedaży, obsługa klientów, 

marketing  

w działalności handlowej, 

przedsiębiorca w handlu, 

przedmioty w kształceniu 

zawodowym praktycznym: 
sprzedaż towarów, symulacyjna 

firma handlowa, praktyka 

zawodowa 
 
 

* UWAGA !!! 

REALIZACJA INNYCH PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH OD KLASY II  BĘDZIE MOŻLIWA W GRUPACH MIĘDZYODDZIAŁOWYCH LICZĄCYCH MINIMUM 20 OSÓB. 
 
- SZKOŁA DAJE MOZLIWOŚC UCZENIA SIĘ W L.O. NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKÓW OBCYCH: ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO i ROSYJSKIEGO. Nauka 
języka francuskiego i rosyjskiego będzie możliwa w grupach międzyoddziałowych liczących minimum 20 osób. 
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§ 5. Ogólne informacje dotyczące rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza i Technikum nr 1 w Lublińcu. 

1. Ostateczną liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach w szkole określa Dyrektor szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

2. Przy przyjmowaniu do oddziału, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci 

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 
zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, 

pierwszeństwo mają kandydaci, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 

r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).  

4. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej (obywatele polscy), którzy pobierali naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do szkoły ponadgimnazjalnej na 

podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub 

klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia. 
5. Uczniowie z klasy 1e będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa w Poznaniu. 
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum. 

7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Technikum. 

8. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do 
wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

9. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami Dyrektor szkoły przyjmuje kandydatów w ramach 
postępowania uzupełniającego do 01 września 2016 r., kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do 

szkoły. 

10. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje SKR (Szkolna Komisja Rekrutacyjna). We wszystkich przypadkach 
nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje SKR w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu. 

11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata 
pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 5. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, 

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 
postępowaniu rekrutacyjnym.  

13. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, o którym mowa w 

punkcie 12, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do 
sądu administracyjnego. 
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§ 6. Terminarz rekrutacji.  

1. 06 maja 2016 r. – 21 czerwca 2016 r.– wprowadzenie wniosku do klasy pierwszej przez Internet oraz 
złożenie go jedynie w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, 
2. od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.- dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej 

kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, 
3. do 30 czerwca 2016 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  

4. 15 lipca 2016 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do wybranej szkoły z podziałem na 

oddziały,  
5. od 15 lipca 2016 r. do 19 lipca 2016 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 

kandydatowi,  
6. do 15 lipca 2016 r. do 21 lipca 2016 - termin potwierdzania przez rodzica kandydata lub kandydata 

pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

7. 22 lipca 2016 r. - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, 

8. od 22 lipca 2016 r. do 25 lipca 2016 r. – powiadomienie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej 
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole, 

9. od 22. Lipca 2016 r do 01 września 2016 r. – rekrutacja uzupełniająca. 
 

 

 
 

§ 7. Wymagane dokumenty. 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 
Dokumentacja składana w terminie: 
06.05.2016 r. – 21.06.2016  r. 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze stron internetowej systemu naboru elektronicznego. 
2. Zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby 

punktów. 
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kontynuowania nauki w liceum. 

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kontynuowania nauki w technikum. 

 
Dokumentacja składana w terminie: 
od 24.06.2016 r. do 28.06.2016 r.  

 Świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia potwierdzona przez macierzyste gimnazjum). 

 Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia potwierdzona przez macierzyste 

gimnazjum). 
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Dokumentacja składana w terminie  
od 15 lipca 2016 r. do dnia 21 lipca 2016 r.  

przez Kandydatów potwierdzających wolę uczęszczania do 
 I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Lublińcu: 

 
 Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.  

 Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kontynuowania nauki w liceum. 

 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kontynuowania nauki w technikum. 

 Życiorys Kandydata.  

 Kwestionariusz osobowy Kandydata (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej 

szkoły www.mickiewicz.net.pl w zakładce Rekrutacja). 
 Deklaracja wyboru języka obcego do realizacji w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej dotyczy klas 

1a,1e,1f (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły www.mickiewicz.net.pl 

w zakładce Rekrutacja). 
 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Kandydata (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły 

www.mickiewicz.net.pl w zakładce Rekrutacja). 

 2 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia).  

 Karta zdrowia (w zamkniętej kopercie). 

 Bilans zdrowia kandydata (tylko uczniowie, którzy mają lekarza rodzinnego w przychodni NZOZ „MEDYK” – 

w zamkniętej kopercie). 
 Zainteresowani kandydaci: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający 

działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w 

przypadku kandydatów niepełnosprawnych.  

 
           


