
Regulamin rekrutacji 
do   IV Liceum Ogólnokształc ącego  

 
na rok szkolny 2015/2016 

 
 
 
Podstawa prawna: art.9 ust.2 oraz art. l0ust. l i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7),. 

Zarządzenie Nr 08/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego  2015 roku. 
 

1. 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do liceum, dyrektor powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjno- Kwalifikacyjną. 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna : 

• ustala listę kandydatów do liceum, 

• ustala listę kandydatów do liceum zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego na 

podstawie uprawnień nadanych laureatom wojewódzkich i ponad wojewódzkich konkursów 

kuratoryjnych, 

• przeprowadza postępowanie rekrutacyjne oraz kwalifikacyjne zgodnie z zasadami 

określonymi w terminarzu i regulaminie, 

• ustala listę przyjętych do liceum na dany rok szkolny, 

• sporządza protokół postępowania. 

3. Kandydaci mogą składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych. 

4. O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent gimnazjum. 

 

 
 

5.Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum 

odbywa się na podstawie kryteriów  uwzględniających: 

-liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

-liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, 

z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez 

dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej; 

-liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 

-liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum; 



 

6. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

wynosi maksymalnie 100  punktów rekrutacyjnych zgodnie z zasadą: 

1) 50 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej. 

Liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu: 

- języka polskiego, 

- historii i wiedzy o społeczeństwie, 

- matematyki, 

- przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii, 

- języka obcego na poziomie podstawowym,  

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez 

dziesięć. 

7.. 40 punktów za oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum :-z języka polskiego, -

matematyki, języka obcego lub języka ukraińskiego (dla kandydatów uczących się tego języka 

w gimnazjum lub punkcie nauczania), i do wyboru :geografia, biologia lub chemai , zgodnie z 

zasadą: 

10 punktów- ocena :celująca 

8 punktów- ocena: bardzo dobry 

6 punktów-ocena: dobry 

4 punktów-ocena :dostateczny 

0 punktów- ocena dopuszczająca 

8. 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

zgodnie z zasadami: 

-2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

- maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim 

( zał.1)( 1 konkurs-2 pkt.,2 konkursy-4 pkt., 3i więcej 5 pkt.), 

-maksymalnie 2 punkty za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co 

najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół( 1 osiągnięcie- 1 

pkt., 2 i więcej- 2pkt, ), 

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych, 

-zajęcie od I do III  miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach 

artystycznych, 

-zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub 

innych konkursach tematycznych. 



- 1 punkt za zachowanie wzorowe lub za stałą udokumentowaną działalność na rzecz innych ludzi 

lub wyróżniającą , udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w 

międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach 

młodzieżowych. 

 

9. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych na pierwszym 

etapie w postępowaniu kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności 

następujące kryteria: 

a) kandydat, który ma udokumentowane problemy zdrowotne, ograniczającymi możliwości 

wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni specjalistycznej 

b) wielodzietność rodziny kandydata, 

c)  niepełnosprawność kandydata; 

d) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

e)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

f) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

g) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

h)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

   

10.Kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo 

przybywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą  przyjmuje się do szkoły na podstawie 

świadectwa  wydanego za granicą  i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na 

podstawie sumy lat nauki w Polsce. Kandydatów, którzy ukończyli  szkołę za granicą przyjmuje się 

do klasy pierwszej na podstawie świadectwa( zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą , na 

podstawie sumy lat nauki szkolnej. 

 

11. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje 

w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu 

(co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie), przyjmowani są do 

wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w punktach 2-5. 

 

12. Od  2czerwca do 26 czerwca  2015r. należy złożyć podanie o przyjęcie do szkoły. 

w tym czasie istnieje możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze szkoły przeniesienia 

podania do innej szkoły 

Kandydat może jednocześnie składać podanie do trzech szkół.  



13.Kandydat składając dokumenty posługuje się kopiami dokumentów 

 

14. Od 26 do 29 czerwca do  2015 r. do godz. 15.00, kandydat do szkoły ,który wcześniej złożył 

podanie o przyjęcie, dołącza  następujące dokumenty : 

-kopię świadectw a ukończenia gimnazjum, 

- kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

-zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzki8m. 

których mowa w punkcie 11, 

- opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w sprawie pierwszeństwa 

w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi, 

-ewentualne podanie  przyznanie miejsca w internacie, 

-kopie innych dokumentów poświadczających osiągnięcia brane pod uwagę przy rekrutacji do 

szkoły, 

- dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20cust.2 

a) oświadczenie wielodzietności kandydata 

b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 

niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem. 

d)dokument oświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 

15. Dyrektor  ogłasza listę kandydatów do klasy pierwszej w dniu 2 lipca 2015 r. do godz. 

15.00 oraz informuje kandydatów do szkoły o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w 

szkole 

 

15. Do 6 lipca 2015r. kandydaci składają potwierdzenie woli podjęcia nauki w LO poprzez 

złożenie: 

a) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 

b) oryginału zaświadczenia otrzymanego z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

c) oświadczeń rodziców dotyczących nauki języka ukraińskiego, religii, historii i kultury Ukrainy,  

d)2 fotografii 

e) w przypadku kandydatów o równorzędnych wynikach zaświadczenie o problemach zdrowotnych 

czy sytuacji rodzinnej. 



 

16. 7 lipca 2015 r.  do godz. 13.00 dyrektor LO ogłosi listę przyj ętych do I klasy LO 

 Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjo-kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania skierowane 

do dyrektora ZSO Nr 4 w Legnicy. Dyrektor LO rozpatrzy odwołania od wyników rekrutacji do 9 

lipca 2014 

17. Do 7 lipca 2015 dyrektor ogłasza nabór uzupełniający. 

Do 9  lipca 2015r. przyjmowane  są  świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego od osób, które nie zostały przyjęte do innych szkół (w ramach 

wolnych miejsc). 

 

18. 10  lipca 2015 r. dyrektor LO ogłosi wyniki rekrutacji uzupełniającej . 

 

19. Najpóźniej  do 11 lipca  2015,  dyrektor LO ogłosi  ostateczne wyniki rekrutacji.  

 

20. Do 31  sierpnia 2015r. będzie prowadzona dodatkowa rekrutacja uzupełniająca w miarę 

 dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami. 

 

21 Postanowienia końcowe 
 
Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają formy pisemnej i będą ogłoszone w 
sposób zwyczajowo przyjęty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
TERMINARZ REKRUTACJI   
 
 
1.  

Składanie podań przez kandydatów do IV LO   
 

od 2 do 25  
czerwca  2015r. 
 

3. Składanie przez kandydatów do IV LO 
 kopii świadectwa ukończenia szkoły, 
kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego 
oraz innych wymaganych dokumentów. 
 

od 26 do 29 
czerwca 2015r. 

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły 
do  LO Nr 4 

 2  lipca 2015  r. 
 

5. Złożenie  oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz  
oświadczeń rodziców dotyczących nauki języka ukraińskiego, religii, 
historii i kultury Ukrainy 
 
 

do  6 lipca 2015 r. 
 

6. 
 

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do  IV LO   po  złożeniu 
dokumentów, o których mowa w punkcie 12. 
 

do 7  lipca 2015 r. 
 

7. Składanie   dokumentów przez kandydatów niezakwalifikowanych do 
żadnej ze szkół  do szkół dysponujących 
wolnymi miejscami. 
 

do 8 do 9 lipca 
2015r. 
 

8. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w szkołach 
przeprowadzających drugi nabór. 
 

do 10 lipca 2015 r. 
 

11. Przeprowadzenie przez  poszczególne szkoły rekrutacji uzupełniającej do 31sier pnia 
2015 r. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

Załącznik Nr1 

 

I. Wykaz konkursów przedmiotowych o zasi ęgu co najmniej wojewódzkim, 
których laureaci przyjmowani  s ą do wybranej szkoły  ponadgimnazjalnej 
niezale żnie od ustalonych kryteriów: 
 
l. Konkursy: polonistyczny, historyczny z elementami WOS, z  
matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka 
niemieckiego, francuskiego występujące pod wspólną nazwą ,, Zdolny Ślązak 
Gimnazjalista". 
2. Konkurs pod nazwą „Liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów". 
3. Konkurs matematyczny -,,Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów". 
4. Konkurs informatyczny - ,,Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów". 
5. Konkurs języka angielskiego -,,Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów". 
 
Wykaz osi ągni ęć w konkursach o zasi ęgu co najmniej wojewódzkim, 
za które przyznawane s ą dodatkowe punkty rekrutacyjne: 
 
II. Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach : 
 
1) konkursach: języka polskiego,  historii z elementami WOS, 
matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka 
niemieckiego, francuskiego występujących pod wspólną  nazwą  ,,Zdolny Ślązak 
Gimnazjalista", 
2) ,,Liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów" , 
3) konkursie matematycznym - ,,Olimpiada  Matematyczna Gimnazjalistów”', 
4) konkursie informatycznym -,,Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów", 
5) konkursie języka angielskiego - ,,Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 
 
III. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konk ursach: 
 
1) konkursie historyczny 
- ,,Losy Żołnierza i dzieje oręża  polskiego „, 
 
2) Dolnośląskim  Konkursie Języka  Angielskiego UNION JACK CONTEST, 
3) Regionalnym Konkursie Chemicznym, „,Młody chemik eksperymentuje", 
4) konkursie ekologicznym ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", 
5) konkursie ,,Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 - 1956", 
6) Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, 
7) Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna. 
 
. IV.     Uzyskanie tytułu laureata w konkursach: 
 
1) konkursie organizowanym przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość ,,Świadectwa 
historyczne",, 



2) konkursie historycznym ,,W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 
1939- 1989", 
3) Dolnośląskim Konkursie Historycznym ,,Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej". 
 
V.    Uzyskanie co najmniej wyró żnienia w ogólnopolskim tematycznym konkursie 
historycznym ,,Historia Bliska". 
: 
 
 
 


