
Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego  

im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli  

na rok szkolny 2018/2019 
 

Ogólne zasady rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019 

 

1. Podstawa prawna: 

1. ustawa z 16 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59),  

2. ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U z 2016r. poz. 1943, 1954, 

1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60), 

3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 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 2017r. poz.586),  

4. zarządzenie nr 8/2018 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r. w 

sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019. 

 

2. Postanowienia ogólne. 

1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. 

K.K. Baczyńskiego w Nowej Soli. 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum. 

3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

1. W celu przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjną (SKR), wyznacza jej przewodniczącego oraz określa 

zadania członków. SKR: 

a) podaje informacje o warunkach rekrutacji. 

b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w 

regulaminie. 

c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 

przyjęcia oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się kandydata. 

d) ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o 

liczbie wolnych miejsc). 

e) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego. 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją. 

4. Dokumenty: 

1. Wymagane: 

a) wniosek o przyjęcie (wydrukowany z systemu naboru elektronicznego) 

potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna kandydata, 

b) kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o 

szczegółowych  wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez dyrektora gimnazjum. 

2. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły: 

a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 



b) karta zdrowia, 

c) 3 fotografie, 

3. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać): 

a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

b) zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby 

punktów (§6): 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

 orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, ze zmianami), 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, 

 opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z 

problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

4. Dokumenty, o których mowa w podpunkcie "a" oraz podpunkcie "b" są składane w 

oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego 

odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być również składane w postaci kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata (pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań). 

5. Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym 

przez przewodniczącego. 

5. Zasady ogólne rekrutacji 

1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru 

wnioski wydrukowane z systemu naboru elektronicznego podpisane przez kandydata 

oraz prawnego opiekuna kandydata. 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły w terminie określonym w terminarzu 

składa kopie lub oryginały dokumentów. 

3. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Lubuskiego 

Kuratora Oświaty. 

4. Warunkiem przyjęcia do Liceum jest dostarczenie oryginałów dokumentów w 

terminie określonym w terminarzu. 

5. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor. 

6. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w 

terminarzu jest potwierdzeniem wyboru Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. 

Baczyńskiego przez kandydata i podstawą do umieszczenia go na liście przyjętych. 

7. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych 

przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

8. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się 

kryteria zawarte punkcie 6. 



9. Liczbę kandydatów przyjętych określa dyrektor wraz z SKR w porozumieniu z 

organem prowadzącym szkołę. 

10. W terminie 3 dni od ogłoszenia listy rodzic kandydata może wystąpić do SKR o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału. 

11. W terminie 3 dni od złożenia wniosku SKR sporządza uzasadnienie odmowy. 

6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu 

rekrutacyjnym pierwszeństwo mają: 

1. kandydaci z rodzin wielodzietnych lub rodzin niepełnych, 

2. kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością własną lub niepełnosprawnością w 

rodzinie, 

3. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku 

kształcenia, potwierdzonymi opinią lub orzeczeniem wyłącznie publicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, 

4. sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin 

zastępczych, 

5. kandydaci o wyjątkowych zdolnościach. 

 

Zasady punktowania 

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli w 

postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują punkty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz 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. 

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy sportowej jest przystąpienie do testów 

sprawnościowych. W przypadku większej liczby chętnych o przyjęciu decyduje lepszy wynik 

testu sprawnościowego. Każde minimum w teście to 5 punktów. Osiągnąć trzeba 

przynajmniej 20 punktów.  
 

1. Wyskok dosiężny (skoczność) - różnica pomiędzy zasięgiem ręki w postawie i w 

wyskoku – minimum 35 cm. 

2. Rzut piłką lekarską 2 kg znad głowy (siła) – min 6 m. 

3. T-test (szybkość) – bieg przodem, krokiem dostawnym i tyłem – min 14 sek. 

4. Podciąganie poziome na drążku (siła) – nogi i tułów poziomo do podłoża, min 8 

podciągnięć. 

5. Beep Test (wytrzymałość) – bieg wahadłowy na dystansie 20 m w ograniczonym 

czasie – 7 poziom. 

 

 

 

 

 

 



Kalendarz rekrutacji 

 
Rodzaj czynności 

 
Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym  

14.05.2018r. - 

30.05..2018r. 

  

 

06.07.2018r. - 

15.07.2018r.  

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej, w której przeprowadzany 

jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych, 

szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły 

ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, 

oddziału sportowego w szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, 

oddziału międzynarodowego w szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, szkoły 

ponadgimnazjalnej dwujęzycznej oraz 

oddziału dwujęzycznego w szkole 

ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej 

02.05.2018r. – 

11.05.2018r. 
06.07. 2018r. – 

09.07.2018r. 

Przeprowadzanie próby sprawności fizycznej 17.05.2018r. 

godz.15:00 
09.07.2018r. 

godz.10:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

18.05.2018r. 10.07.2018r. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  
ponadgimnazjalnej o świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz o  
zaświadczenie o wynikach egzaminu  
gimnazjalnego  

22.06.2018r. -

26.06.2017r. 

  

 

 

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 

28.06.2018r. 17.07. 2018r. 

Ustalenie wyników postepowania 

rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

29.06. 2018r. 
godz.12.00  
 

3 sierpnia 2018 r. 

o godz.12.00 

(z zachowaniem art. 

20zc ust. 6, 7, 8 i 9 

ustawy 

o systemie oświaty) 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  
świadectwa ukończenia gimnazjum i 

oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 

do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - 

do 05.07.2018r.  

do godz. 15.00  
 

07.08.2018r. 

 do godz.15.00  
 



także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu  
Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych  

06.07.2018r. 
godz.12.00  
 

08.08.2018r. 

godz.12.00  
 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły  
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsce w szkole  

do 09.07.2018r.  

 

do 11.08.2018r.  

 

 

 


