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I. Podstawa prawna 
 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., 

poz.60). 

2. Ustawa   z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r, poz.1943) w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r. 

3.  Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca  2017r.w sprawie przeprowadzenia 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 586). 

4. Zarządzenie nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia2018  roku w sprawie 

terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 

do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, 

klasy I publicznej szkoły ponad podstawowej, o której mowa w art. 18 ust 1 pkt 2 lit.c ustawy – 

Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. 

 

 

II. Warunki i tryb rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 
 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego,  technikum                   

i branżowej szkoły I stopnia   decyduje suma liczby punktów uzyskanych za: 

a) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte 

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

b) oceny z: języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki zawarte 

na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

c) inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

- osiągnięcia  w konkursach, turniejach wiedzy  co najmniej na szczeblu 

powiatowym, 

- osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, 

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.  

d) wynik sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału 

dwujęzycznego  

 

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów. 

4. Sumę punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata oblicza się z uwzględnieniem niżej 

przedstawionych zasad:  

1) 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali 

procentowej, zgodnie z zasadą: 

a)    liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu: 

- języka polskiego, 

- historii i wiedzy o społeczeństwie, 

- matematyki, 

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

- języka obcego nowożytnego  na poziomie podstawowym,  

 

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

pomnożony  przez 0,2; 

b)   liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie 

punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. 



 

  2)  72  punkty  za  oceny  z  języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego  i informatyki   otrzymane  na świadectwie   ukończenia   gimnazjum,   

zgodnie z zasadą: 

    18 punktów - ocena: celujący, 

                          17  punktów - ocena: bardzo dobry, 

                          14 punktów - ocena: dobry, 

 8 punktów - ocena: dostateczny, 

                            2 punkty      - ocena: dopuszczający. 
 

 
        3)  28  punktów  za  inne  osiągnięcia  ucznia  zgodnie z zasadami: 
 

  7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  

 maksymalnie  18 punktów za  szczególne osiągnięcia t.j. 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 wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

przyznane zgodnie z kryteriami wymienionymi w § 6 ust 1 i ust rozporządzenia MEN  

z dnia 14 marca  2017r.w sprawie przeprowadzenia 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  

 3  punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej j: 

 

a) udokumentowana działalność  na rzecz  innych  ludzi,  zwłaszcza 

w formie   wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, 

schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp., 

b)   wyróżniająca,   udokumentowana   działalność   na   rzecz   środowiska   

szkolnego,   zwłaszcza   w   międzyszkolnych   organach   samorządów 

młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych. 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 

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 oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym - po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym - po 18 punktów, 

c) dobrym - po 13 punktów, 

d) dostatecznym - po 8 punktów, 

e) dopuszczającym - po 2 punkty; 

 

                 2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym - po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym - po 18 punktów, 

c) dobrym po 13 punktów, 

d) dostatecznym - po 8 punktów, 

e) dopuszczającym - po 2 punkty 

 

 oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych  

dzieli się przez 2; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=3760#P3760A4


               3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym - po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym - po 18 punktów, 

c) dobrym - po 13 punktów, 

d) dostatecznym - po 8 punktów, 

e) dopuszczającym - 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 - 20 punktów, 

b) bardzo dobrym - 18, 

c) dobrym - 13 punkty, 

d) dostatecznym - 8 punktów, 

e) dopuszczającym - 2 punkty. 

6.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na 

punkty, w sposób określony w ust. 5, 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.  

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy 

o systemie oświaty, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną 

na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:  

1) celującym – 20  punktów; 

2) bardzo dobrym - 18 punktów; 

3) dobrym - 13 punkty; 

4) dostatecznym - 8 punktów; 

5) dopuszczającym - 2 punkty. 

8.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 

kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 wymienionej ustawy o systemie oświaty. 
 

11. Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów rekrutacyjnych, jednak nie mniej niż 80.  

12. Do klasy pierwszej, do oddziału dwujęzycznego przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali 

40% maksymalnej ilości punktów na  sprawdzianie  kompetencji językowych i uzyskali nie 

mniej niż 80 punktów rekrutacyjnych. 

13. Do klasy pierwszej technikum przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę 

punktów rekrutacyjnych, jednak nie mniej niż 60.  

14. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, minimum punktowe 

może ulec, decyzją Szkolnej Komisji Rekrutacyjno obniżeniu do poziomu 70 pkt 

rekrutacyjnych dla oddziału liceum ogólnokształcącego, 55  pkt dla oddziału technikum. 

15. Do klasy pierwszej  branżowej szkoły I stopnia nie określa się minimum punktowego. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=1#P1A378
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=1#P1A381
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-02-2016&qplikid=3760#P3760A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A244


 

III. Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 

 

 
1.   Kandydat  w  trakcie  rekrutacji  może  równocześnie  składać  dokumenty  do  nie  więcej  niż 

trzech  szkół  ponadgimnazjalnych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły 

wchodzącej w skład zespołu) 
 

2.  Kandydat do klasy dwujęzycznej składa deklarację przystąpienia do sprawdzianu kompetencji   

językowych w terminie od 2  do 11 maja 2018 r. 

3. Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się od 14 do 30 maja 2018 r. 
 

4.   Kandydat   do   szkoły   ponadgimnazjalnej   składa   podanie   w   terminie   

      od   1 do 20 czerwca 2018 r. (wzór podania  – załącznik nr 1). 
 

5.   Kandydat  do  szkoły  ponadgimnazjalnej,  do  której  wcześniej  złożył  podanie  o  przyjęcie, 

dołącza w terminie od 22  do 26 czerwca 2018 r. następujące dokumenty: 

a) świadectwo lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,  

b)  zaświadczenie lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

c) zaświadczenia    lekarskiego   o    braku   przeciwwskazań   zdrowotnych   do 

kształcenia  w określonym  zawodzie,  wydane  na  podstawie  odrębnych  przepisów 

(dotyczy tylko  kandydatów ubiegających się o  przyjęcie do  klasy pierwszej 

technikum i branżowej szkoły I stopnia), 

d) zaświadczenie       o uzyskaniu tytułu laureata   lub   finalisty ogólnopolskich 

olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata  konkursów i olimpiad 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

e) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z 

problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, 

a ponad to: 

 

f)  dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust.2 wymienionej na 

wstępie ustawy o systemie oświaty: 

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

- orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata, 

rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata, 

- dokumenty (akt zgonu, wyrok sądu rodzinnego) potwierdzające samotne wychowanie 

kandydata w rodzinie oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka, 

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.  

5.     Dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit. c, d, e, f mogą być składane w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.  

6.     Składający oświadczenie jest obowiązany opatrzyć go klauzulą następującej treści: ”Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  

IV. Kwalifikowanie do szkół 

 
 

1. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji 

językowych do 4 czerwca 2018 r. 

 

2. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych do 

klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły zasadniczej  powinno  nastąpić 

nie później niż  13 lipca 2018 r. 
 

3.  Kandydaci zakwalifikowani do szkoły są obowiązani złożyć oryginały świadectwa i  

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu wynikach egzaminu gimnazjalnego 

oraz inne wymagane dokumenty najpóźniej w terminie do 25lipca 2018 r. 

4. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 

powinno nastąpić nie później niż 26 lipca 2018 r. 



5. Zasady odwoływania się rodziców kandydata od rozstrzygnięcia szkolnej komisji 

rekrutacyjnej uregulowane zostały w art. 20 zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty wymienionej 

na wstępie . 

6. Szkoły w Zespole, które nie  zakończyły rekrutacji do 26 lipca 2018 r. przeprowadzają nabór 

uzupełniający. 

7. Składanie przez kandydatów dokumentów do szkół przeprowadzających nabór uzupełniający- 

do 3 sierpnia 2018 r. 

8. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych w  

szkołach przeprowadzających uzupełniające postępowanie rekrutacyjne   nastąpi nie później 

niż 22 sierpnia 2018 r. 

9. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie 

zakończy się nie później niż 29 sierpnia 2018 r. 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

 

1. wniosek o przyjęcie  – załącznik nr 1 

 

2. deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych – załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


