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ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ  
IM. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W SŁAWNIE 

NA ROK SZKOLNY 2012/2013 
 

Na podstawie § 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, 
poz. 232 ze zmianą w: 2009 r. Nr 31, poz. 208)  oraz Zarządzenia nr 4/2012 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2012 ustalam zasady 
rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka 
Dąbrowskiego na rok szkolny 2012/2013. 

 
§ 1 

 
1. W trzyletnim liceum ogólnokształcącym kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do 

klas:  

 z rozszerzonymi programami z przedmiotów przyrodniczych (klasa przyrodnicza), 

 z rozszerzonymi programami z przedmiotów humanistycznych (klasa 
humanistyczna), 

 z rozszerzonymi programami z przedmiotów ścisłych (klasa politechniczna). 
 

2. Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym mogą być: język polski, historia, 
geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, matematyka i informatyka 
oraz w każdej z klas: język angielski, język niemiecki. 
 

3. Terminy dotyczące przyjęć do I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie 
  

14 maja - 6 czerwca 2012 

r. 

Składanie podań przez kandydatów.  

Na podaniu kandydat wpisuje klasę, do której chciałby być 

przyjęty w pierwszej kolejności oraz klasę, do której może być 

przyjęty w drugiej kolejności. 

29 czerwca – 3 lipca 

2012 r. 

do godz. 1500 

Złożenie przez kandydata kserokopii świadectwa ukończenia 

gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów. 

Od 3 lipca 2012 r. 

od godz. 1600   

do – 5 lipca 2012 r. 

do godz.  1500               

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez szkolną 

komisję rekrutacyjną. 

6 lipca 2012 r. godz. 1400 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do przyjęcia do I Liceum 

Ogólnokształcącego w Sławnie. 

Od 6 lipca 2012 r.  

do 10 lipca 2012 r.  

do godz. 1200 

Potwierdzenie przez uczniów woli podjęcia nauki w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Sławnie poprzez złożenie oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego.  
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10 lipca 2012 r. 

do godz. 1400 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły.     

10 lipca 2012 r.  

do godz. 16 00 

Przesłanie do Kuratorium Oświaty w Szczecinie (fax lub 

elektronicznie) informacji o wynikach naboru w szkole 

10 - 11 lipca  2012 r.  Rekrutacja uzupełniająca.  

12 lipca 2012 r.  

do godz. 1000 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w wyniku 

rekrutacji uzupełniającej do przyjęcia do szkoły.  

12  lipca od godz. 1000  

do 13  lipca 2012 r.  

godz. 1200 

Potwierdzenie przez uczniów woli podjęcia nauki w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Sławnie poprzez złożenie oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego 

13 lipca 2012 r.   

godz. 1400 

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.  

Od 13 lipca 2012 r.  Przyjmowanie kandydatów, do klas z wolnymi miejscami. 

31 sierpnia 2012 r.  Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły. 

Do 10 września 2012 r. Przesłanie do Kuratorium Oświaty w Szczecinie informacji o 

wynikach naboru do szkoły na rok szkolny 2012 / 2013 

 
Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego rozpatruje dyrektor w ciągu trzech 
dni od daty ich zgłoszenia. 
 
4. Do podania należy dołączyć: 

 potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,  

 potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

 trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie), 

 kartę zdrowia oraz dodatkowo, jeśli kandydat posiada: opinię lub orzeczenie 
publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, 

 poświadczona kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 
konkursów przedmiotowych ostatniego stopnia o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim, 

 poświadczona kopię zaświadczenie dyrektora  gimnazjum o udziale w konkursach 
rejonowych i zajętym miejscu, 

 inne np. zaświadczenia o uzdolnieniach kandydata (np. uczęszczanie do szkoły 
muzycznej, konkursy recytatorskie, plastyczne, osiągnięcia sportowe), kartę 
informacyjną o uczniu. 

 
§ 2 

 
Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie. 

 
1. Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie: 

 przeliczonych na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali 
procentowej dla zadań z zakresu: 

− języka polskiego, 
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− historii i wiedzy o społeczeństwie, 
− matematyki, 
− przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), 
− języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

 przeliczonych na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych 
obowiązkowych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum,  

 punktów  za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 
oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, (konkursy przedmiotowe ostatniego stopnia o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim, konkursy rejonowe, inne osiągnięcia). 

 
2. Kandydat do I Liceum Ogólnokształcącego może otrzymać maksymalnie 200 punktów: 

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie 
gimnazjalnym z zakresów: 
−  języka polskiego, 
−  historii i wiedzy o społeczeństwie, 
−  matematyki, 
−  przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), 
−  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym: 
a) maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

obowiązkowego oraz wybranego obowiązkowego przedmiotu na świadectwie 
ukończenia gimnazjum,  
o klasa przyrodnicza z biologii, 
o klasa humanistyczna z historii, 
o klasa politechniczna z fizyki, 

zgodnie z zasadą: 
celujący   - 15 punktów 
bardzo dobry - 12 punktów 
dobry   -   9 punktów 
dostateczny  -   5 punktów 

b) maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, w tym: 
− 5 punktów otrzyma kandydat za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 
− maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: 
o 10 punktów otrzyma uczestnik eliminacji rejonowych konkursu 

przedmiotowego dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez 
Zachodniopomorskie Kuratorium w Oświaty, zdobywca I, II, III miejsca w 
rejonowych zawodach sportowych, plastycznych, absolwent szkoły 
muzycznej I stopnia, 

o 25 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu lub 
za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub 
Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie 
Ministra Edukacji Narodowej. 
Należnych punktów za osiągnięcia niższego szczebla nie dodaje się do 
punktów uzyskanych za osiągnięcia wyższego szczebla.  
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3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o 

zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu oraz laureaci 
Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów 
przeprowadzonych na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, przyjmowani są  
niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę. 
 

4. Wykaz konkursów dla uczniów gimnazjów organizowanych przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu stanowi 
załącznik nr 3 Zarządzenia nr 4/2012 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 
11 stycznia 2012. 

 
5. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do 

szkoły składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole 
poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

 
6. Do I Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży nie zostaną przyjęci kandydaci, którzy 

nie uzyskają minimum 80 punktów. 
 

7. Kandydatom, którzy nie zostaną przyjęci do wybranej w pierwszej kolejności klasy z 
braku miejsc, szkolna komisja rekrutacyjna proponuje klasę podaną w drugiej kolejności 
lub inną, biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów przez kandydata.  
 

8. Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie zastrzega sobie prawo rezygnacji z utworzenia klasy 
o proponowanym w § 1 pkt.1 programie nauczania w przypadku liczby kandydatów 
mniejszej niż 30, otworzenia większej liczby klas z danym programem kształcenia, gdy 
będzie odpowiednia liczba kandydatów oraz w szczególnych przypadkach przyjęcia do 
szkoły kandydata, który uzyskał liczbę punktów poniżej określonego minimum. 

 
§ 3 

 
Od 15 kwietnia 2012 r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Sławnie zostanie powołany punkt 
informacyjny rekrutacji.  
         

 
 

    DYREKTOR 
        ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE 
         Wanda Adamczyk                                                       


