Warunki i tryb rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 regulują następujące akty prawne :
 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r, poz.1737);,
 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. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 657, poz. 781, poz. 872, poz. 891, poz. 952,
poz. 1111, poz.1394, poz. 1539, poz. 2047, poz. 2111 i z 2021 r. poz. 159),
 zarządzenie Nr 3/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie
składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę
Legnica w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.
1. Rekrutacja uczniów, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową odbywa się na
podstawie kryteriów uwzględniających:
a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b) liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch
wskazanych przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej(biologia, chemia lub historia),
c) liczbę punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d) liczbę punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym liczbę punktów za osiągnięcia
w zakresie aktywności społecznej, na rzecz środowiska szkolnego w szczególności
w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
e) wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych
indywidualnych predyspozycji (np. szkoła lub klasa sportowa, ogólnokształcąca szkoła
muzyczna).
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych
oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:
a) wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty z:
 j. polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35;
 języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3;
maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty
z wymienionych wyżej przedmiotów wynosi 100 punktów;
b) punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów:
j. polski, matematyka i dwa przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły
ponadpodstawowej brane pod uwagę przy rekrutacji do danego oddziału, przyznaje się
zgodnie z zasadą:
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 18 punktów – ocena: celujący,
 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
 14 punktów – ocena: dobry,
 8 punktów – ocena: dostateczny,
– ocena: dopuszczający;
 2 punkty
za oceny na świadectwie kandydat może uzyskać maksymalnie 72 punkty;
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
d) za inne szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
- 21 punktów:
 osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych – maksymalnie
18 punktów,
 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani do wybranej
szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym,
pierwszeństwo na etapie drugim posiadają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na etapie trzecim bierze się pod uwagę poniższe kryteria o jednakowej wartości
punktowej:
a) wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
a) niepełnosprawność kandydata,
b) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
c) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
f) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
6. Kandydaci do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz,
w zależności od szkoły i zawodu, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E. Skierowanie na badanie
lekarskie zostanie wydane kandydatowi zakwalifikowanemu do szkoły, po potwierdzeniu przez
niego woli podjęcia nauki w tej szkole.
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