
 

 

OSIĄGNIJ NAJWYŻSZY LEVEL ! 

                                                             

ZASADY  REKRUTACJI   

do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze 

w roku szkolnym 2017/2018 

PODSTAWA PRAWNA: 

 Art. 204 ust 1 pkt 2 w związku z art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r  Prawo 

Oświatowe Dz.U.z 2017r poz 59 i art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Przepisy 

wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe  Dz.U. z 2017r poz 60.  

 Rozporządzenie MEN 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.      

 Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017r.  

 w sprawie  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do  publicznych 

szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, 

klasy I publicznej szkoły  ponadpodstawowej , o której mowa w art. 18 ust 11 pkt 2 lit. 

c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 

policealnych. 
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1.  Rekrutację kandydatów do klas pierwszych liceum w roku szkolnym 2017/2018  

prowadzi Szkolna Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

Szkoły.  

 

2.   Przewodniczącym Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Górze jest wyznaczony przez Dyrektora szkoły nauczyciel. 

 

3. W pracach Komisji uczestniczą nauczyciele powołani przez Dyrektora szkoły.  

 

   4. Proponowane języki: 

 

Pierwszy język obcy powinien być kontynuacją nauki z gimnazjum:  

angielski lub niemiecki. 

 

Drugi język obcy do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. 

 

   5.  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

a/  do klasy matematyczno- informatycznej z innowacją pedagogiczną  

         j. polski, matematyka, fizyka, informatyka 

 

b/ do klasy  z dodatkowymi zajęciami sportowymi 

         j. polski, matematyka, biologia , geografia 

 

 

    6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać    

    w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów. 

 

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego będzie się mnożyło przez 0,2, czyli za wynik z : 

 

a) języka polskiego, 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

c) matematyki, 

d) przedmiotów przyrodniczych 

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  
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Kryteria – świadectwo Punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt 

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7  pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

wynik z języka polskiego 18 pkt 

wynik z matematyki  18 pkt 

wynik z biologii/ fizyki 18 pkt 

wynik z geografii/ informatyki 18 pkt 

max 100 pkt 

 

Kryteria – egzamin gimnazjalny Wynik z 

egzaminu 

gimnazjalnego 

w % 

Punkty w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego 100% x 0,2=20 pkt 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2=20 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,2=20 pkt 

wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2=20 pkt 

wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 100% x 0,2=20 pkt 

   

max 100 pkt 

Razem 200 pkt 

    

    7. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po  18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

 

     8. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

 

    9. W postępowaniu rekrutacyjnym ustalono możliwość uzyskania maksymalnie 18 

punktów za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym 

najwyżej punktuje się finalistów zawodów wiedzy, tj. finalistów konkursów przedmiotowych 

na szczeblu ponadwojewódzkim, oraz laureatów i finalistów pozostałych konkursów i 

turniejów. 

 

W przypadku przeliczania na punkty ustalono kryterium za: 

 

1) 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, 
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2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust 2 pkt 8 i art. 32a ust 4 ustawy:  

     

a) tytułu  finalisty  konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu  laureata  turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –   przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu  finalisty  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  przyznaje 3 punkty, 

 

3) 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 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 w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim  przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 22 ust 2 pkt 8 i art. 32a ust 4 ustawy:  

     

a) dwóch lub więcej tytułów  finalisty  konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów  laureata  turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –   przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  przyznaje 5 punktów 

d) tytułu  finalisty  konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu  laureata  turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –   przyznaje się 3 punkty, 

c) tytułu  finalisty  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  przyznaje 2 punkty, 

 

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych w punkcie 

    1 -4  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 
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10. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ust 1 na tym samym szczeblu oraz z 

tego samego zakresu , wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągniecie tego ucznia w tych zawodach z tym ,że  

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów. 

 

    11.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariatu przyznaje się 

3 punkty. 

 

 

    12. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do gimnazjalnego na 

podstawie art 44  zw  ust.2 i  art. 44 zz ust 2 ustawy, 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 : 

 

1) języka polskiego i matematyki 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 

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie 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 

 - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 

się przez 2; 

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii 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 

 - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 

się przez 4; 

 

4) języka obcego nowożytnego 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 
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    12.2.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego na 

podstawie art  44  zw  ust.2 i  art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób 

określony w ust 1, 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. 

     

    12.3.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do  egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 

44 zz ust.2 ustawy przelicza się na punkty oceny z języka obcego nowożytnego wymienioną 

na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie 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 

 

Ocena z zajęć edukacyjnych 

wymieniona na świadectwie 

ukończenia gimnazjum 

Stopień Punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

z języka polskiego celujący 18 pkt 

z matematyki celujący 18 pkt 

z biologii, chemii, fizyki i geografii, 

informatyki 

celujący (18 pkt + 18 pkt +18 pkt +18 pkt+  

18 pkt)/5 =  18 pkt 

z języka obcego celujący  18 pkt 

max 90 pkt 

Wyniki ucznia, który przystąpił do 

egzaminu gimnazjalnego 

Wyniki  

egzaminu 

gimnazjalnego 

w % 

Punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z historii i wiedzy o 

społeczeństwie 

100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z matematyki  100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z przedmiotów 

przyrodniczych 

100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z języka obcego na poziomie 

podstawowym 

100% x 0,2 = 20 pkt 

max 100 pkt 

 

    

    13.  Wyniki rekrutacji:  

 

a. Suma punktów uzyskanych przez Kandydata decyduje o jego miejscu na liście. 

b. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

zgodnie z zapisami art. 20d wymienionej na wstępie ustawy o zmianie ustawy, 

przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 

niezależnie od kryteriów. Zaświadczenia wydane przez kuratora oświaty właściwego 
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ze względu na siedzibę szkoły, do której uczęszczał laureat lub finalista konkursu 

przedmiotowego, są ważne na terenie całego kraju.  

c.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno -  

kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:  

 sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

 kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki, 

 kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

 

    14.  Zasady rekrutacji :  

 

a. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie 

więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych, 

b. Kandydat składa kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez 

dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. 

c. Kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej 

szkoły w odpowiednim terminie podanym w kalendarzu rekrutacji. 

d.  Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej 

szkole w podaniu wskazuje kolejno przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym. 

 

 

  15.   Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a 

także terminy składania dokumentów do klas pierwszych liceum. 

 

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

od 1 do 21 czerwca 2017r. 

 

do 24 lipca 2017r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 20t.ust 7 

ustawy o systemie oświaty 

 

do 22 czerwca 2017r. 

 

------------------------ 
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3. Złożenie przez kandydatów deklaracji 

przystąpienia w postępowaniu 

rekrutacyjnym o przyjęcie do: 

a/ szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, 

szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa 

sportowego, oddziału sportowego i 

mistrzostwa sportowego w szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, do 

prób sprawności fizycznej, 

b/ szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej 

oddziału dwujęzycznego w szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej do 

sprawdzianu kompetencji językowych, 

c/ oddziału międzynarodowego w 

publicznej szkole ponadgimnazjalnej, do 

sprawdzianu kompetencji językowych, 

d/ oddziału szkole ponadgimnazjalnej , w 

której realizowany program wymaga od 

kandydatów indywidulanych 

predyspozycji, do sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych. 

 

 

od 2 do 12 maja 2017r 

 

 

do 24 lipca 2017r 

4. Przeprowadzenie: 

a/ prób sprawności fizycznej 

b/ sprawdzianu kompetencji językowych w 

tym w szkole ponadgimnazjalnej 

ogólnodostępnej z oddziałem 

międzynarodowym, 

c/ sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 

 

 

od 15 do 31 maja 2017r 

 

 

do 27 lipca 2017r  

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne wyniki: 

a/ prób sprawności fizycznej 

b/ sprawdzianu kompetencji językowych w 

tym w szkole ponadgimnazjalnej 

ogólnodostępnej z oddziałem 

międzynarodowym, 

c/ sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 

  

 

 

do 5 czerwca 2017r. 

 

 

do 28 lipca 2017r  

6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej o kopię 

świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 

kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. 

 

od 23 do 27 czerwca 2017r 

 

------------------------ 



 9 

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

do 30 czerwca 2017r 

 

 

do 1 sierpnia 2017r 

8.  Podanie do publicznej widomości przez 

komisję rekrutacyjną list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów do 

szkoły. 

 

 

do 7 lipca 2017r 

 

 

 14 sierpnia 2017r 

(z zachowaniem art. 

20zc ust 6,7,8,9,uso) 

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum  oraz oryginału zaświadczenia 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile 

nie zostały one w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

do 18 lipca 2017r. 

 

do 23 sierpnia 2017r. 

10. Podanie do publicznej widomości przez 

komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 19 lipca 2017r. 

 

 24 sierpnia 2017r. 

11. Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o 

liczbie wolnych miejsc w szkole. 

 

 20 lipca 2017r. 

 

25 sierpnia 2017r. 

 

 

    16.  Dokumentacja kandydata. 

 

a) podanie o przyjęcie  

b) 2 fotografie podpisane na odwrocie  

c) kopia świadectwa ukończenia szkoły oraz kopia zaświadczenia o wyniku    

      egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum  

d) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wydane przez komisje 

konkursowe 

e) opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli taką posiada). 

 

Rejestracja kandydata odbywa się po przedłożeniu kompletu dokumentów. 
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    17.  Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców. 
 

1. Powołuje się punkty informacyjne dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego  

      w Górze: 

a) sekretariat szkoły: telefon (65) 543 23 41 

b) pedagog szkolny, doradca zawodowy: telefon (65) 543 23 41 

 

2. Punkt informacyjny jest czynny od 28 marca, codziennie w godz. 7
00

 do 15
00

. 

Zadaniem punktów informacyjnych jest udzielanie informacji o wymaganiach 

stawianych kandydatom podczas rekrutacji i w trakcie trwania nauki. 
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PESEL 

........................................................... 
(pieczęć  gimnazjum) 

 

 

PODANIE  

o  przyjęcie  do  szkoły  ponadgimnazjalnej 
 

 

        Dyrektor 

 .................................................................  
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej) 

 .................................................................  

 .................................................................  
(ulica, numer) 

 .................................................................  
(kod pocztowy, miejscowość) 

 

I.  Dane osobowe kandydata do szkoły: 

Imiona, nazwisko:  .............................................................................................................................  

Imiona i nazwiska  rodziców/opiekunów prawnych:  .......................................................................  

Data i miejsce urodzenia:  .................................................................................................................  
(dzień, miesiąc, rok, miejscowość) 

Adres  zamieszkania:  ........................................................................................................................  
(kod pocztowy, miejscowość, , ulica, nr domu / nr mieszkania, gmina, województwo) 

..........................................................................................................................................................  

 

Telefon kontaktowy        ...............................................  

 

II.  Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej  
 

 ...........................................................................................................................................................  
(nazwa  szkoły) 

 

 

Wybieram języki obce:   1. ........................................................    
                                                                (kontynuacja – j. obcy obowiązkowy w gimnazjum)                                           

               

                                        2. ........................................................ 
                                                (wybrany – od  podstaw/kontynuacja) 

 

 

     Wybieram przedmiot:   religia / etyka  (niewłaściwe skreślić) 
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III.  Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej.  
 

1. ........................................................................................................................................................  
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) 

 

2. ........................................................................................................................................................  
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) 

 
 

Wypełniają: uczeń i rodzice / opiekunowie prawni. 

 

IV. Informacja o uczniu skierowana do przyszłego wychowawcy i pedagoga szkoły 

 ponadgimnazjalnej 

1. Wypełnia uczeń. 

 

Jakie zainteresowania rozwijałeś / rozwijałaś w okresie nauki w gimnazjum? (np. jakie lubisz 

przedmioty, twoje osiągnięcia w konkursach, inne zainteresowania i pasje...) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

........................................................ 
(podpis ucznia) 

 

 

 

2. Wypełniają rodzice / opiekunowie prawni. 

 

Z informacjami zawartymi w podaniu zapoznaliśmy się. 

 

 ................................................................................................................................................................  
(miejsce na dodatkowe informacje) 

 ................................................................................................................................................................  

 

 .................................................................   .................................................................  
 (miejscowość, data)                                                                                                         (podpis rodziców / opiekunów prawnych)

            
  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wskazane szkoły danych osobowych  

.......................................................................... w zakresie niezbędnym do 
                        (imię i nazwisko kandydata) 

 przeprowadzenia rekrutacji  do szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

 .................................................................   .................................................................  
           (podpis kandydata)                                                                                                    (podpis rodziców / opiekunów prawnych) 

 

   (miejscowość, data) .............................................................                                                                                                    
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V. Załączniki: 

1. Kopia świadectwa ukończenia szkoły  □ 
2. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego □ 
3. Dwie fotografie □ 
4. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej  

(kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu) □ 
5. Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe  

(laureaci, finaliści konkursów lub olimpiad przedmiotowych) □ 
6. Kopie dyplomów 

( konkursów przedmiotowych lub zawodów  sportowych) □ 
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Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna 

VI. Wyniki rekrutacji 

  Liczba uzyskanych 

punktów: 

 suma punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym 

a/ j. polski 

b/ historia i wos 

c/ matematyka 

d/ przedmioty przyrodnicze  

e/ j. obcy nowożytny 

  
 

 

 
 

  

 suma punktów za oceny na świadectwie ukończenia 

gimnazjum  z przedmiotów branych pod uwagę 

podczas rekrutacji do danego oddziału szkoły. 

    

 suma punktów za inne osiągnięcia max 18 pkt 

 suma punktów za świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt  

 suma punktów za wolontariat 3 pkt 

    

     

Suma uzyskanych punktów 
 

 
 

  

 

Zastosowano preferencje:  .............................................................................................................................................................. ......... 

 

VII. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 
 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna  postanowiła  przyjąć / nie przyjąć* 

ucznia 

 

 ..............................................   .....................................  ...............................................  
    (pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej)                            (pieczęć i podpis dyrektora)                                                          (data) 

             

                 

                    Wypełnia szkoła ponadgimnazjalna w przypadku negatywnej decyzji 
 

 ...........................................................................  przekazuje dokumentację ucznia. 
(pieczęć szkoły) 

 
 

 .................................................................   ...........................................................................  
        (data i podpis osoby wydającej dokumenty)                                                      (podpis osoby odbierającej - rodzice, prawni opiekunowie)
  

 


