
ZARZĄDZENIE   Nr 11/ 2017 – 2018 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁAWNIE   

IM. J.H. DĄBROWSKIEGO  

z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

w sprawie kryteriów przyjęć do I Liceum Ogólnokształcącego  

w Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego na rok szkolny 2018/ 2019  

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 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) oraz zarządzenia nr  3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia  30 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych 
szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej 

szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, 

tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia  oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 

policealnych w województwie zachodniopomorskim- zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego mogą się ubiegać o przyjęcie  

do następujących klas: 

1) biologiczno- chemicznej  (rozszerzony program nauczania: z biologii, chemii, 

do wyboru: język angielski/ język niemiecki, innowacja: „Elementy kosmetologii”, 

Przyrodnicze Koło Naukowe), 

2) dziennikarsko- prawnej (rozszerzony program nauczania: z języka polskiego, 

historii, wiedzy o społeczeństwie, dodatkowo: „Podstawy prawa”, „Podstawy 

dziennikarstwa”); 

3) lingwistyczno- turystycznej (rozszerzony program nauczania: z geografii, 

matematyki, do wyboru: język angielski/ język niemiecki, dodatkowo: język angielski 

w turystyce); 

4) politechnicznej z możliwością edukacji pożarniczej (rozszerzony program 

nauczania: z matematyki, fizyki, chemii, innowacja: „Podstawy rysunku 

technicznego”, dodatkowo możliwość udziału w przedmiocie „Edukacja pożarnicza”). 

 

2. Kandydaci składają następujące dokumenty: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły (na druku obowiązującym w szkole), 

2) potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, 

3) potwierdzone przez dyrektora gimnazjum zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego,  

4) kartę zdrowia, 

5) 3 aktualne fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, 

6) opinię lub orzeczenie publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej 

lub publicznej poradni specjalistycznej, w związku z ograniczonymi możliwości 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. 

 



 

 

§ 2 

1. Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do klas pierwszych (na druku obowiązującym 

w szkole)  od  dnia 9 maja 2018 r. (środa) do dnia 19 czerwca 2018 r. (wtorek) 

do godz. 15.00.  

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia 

gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć 

w terminie od 22 czerwca 2018 r. (piątek) do 26 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz. 

15.00. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;  

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego 

i matematyki, z historii oraz języka obcego nowożytnego nauczanego w gimnazjum 

na poziomie III.1 (język angielski albo język niemiecki); 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;  

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  

a) 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, z wyjątkiem tytułu laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

 

 

§ 3 

1. Kandydaci w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego otrzymują określoną liczbę 

punktów, która maksymalnie wynosi 200. 

2. Sposób punktowania: 

1) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku egzaminu  

gimnazjalnego. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej 

dla zadań z zakresu: 

a) języka polskiego, 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

c) matematyki,   

d) przedmiotów przyrodniczych, 

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

                 mnoży się przez 0.2 

2) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego nauczanego w gimnazjum na poziomie III.1 (język angielski 

albo język niemiecki) i z historii oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione 

na świadectwie ukończenia gimnazjum. 



3) Przeliczenie uzyskanych na świadectwie ocen na punkty przedstawia się 

następująco: 

a) celujący- 18 punktów, 

b) bardzo dobry– 17 punktów, 

c) dobry– 14 punktów, 

d) dostateczny– 8 punktów, 

e) dopuszczający– 2 punkty. 

4) Przeliczenie punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum (maksymalnie 28 pkt)  przedstawia się następująco: 

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt;  

b) za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, co najwyżej 18 punktów, w tym za 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim- liczba 

punktów przyznawana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

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

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 - 

2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum: 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty 

na podstawie zawartych porozumień: tytułu finalisty konkursu 

przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, tytułu laureata konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, tytułu 

finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 

5 punktów; 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie  art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: tytułu 

finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 

punktów, tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - przyznaje się 4 punkty, tytułu finalisty turnieju z 

przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty; 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch 

lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 

10 punktów, dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, dwóch lub więcej 

tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 

przyznaje się 5 punktów, tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- 

przyznaje się 7 punktów, tytułu laureata konkursu tematycznego 



lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów, tytułu finalisty 

konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 

punkty; 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, 

o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 i art. 

32a ust. 4 ustawy: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów, dwóch 

lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - przyznaje się 7 punktów, dwóch lub więcej tytułów finalisty 

turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 

5 punktów, tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 

przyznaje się 7 punktów, tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty, tytułu finalisty turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty; 

 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych 

niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające 

na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym - przyznaje się 4 

punkty, krajowym - przyznaje się 3 punkty, wojewódzkim - przyznaje się 

2 punkty,  powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu-  3 pkt. 

5) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 4, 

na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe 

osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach. 

6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: celującym - 

przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się 

po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty; 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym - 

przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się 

po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów zajęć edukacyjnych lit. 

a i lit. b dzieli się przez 2; 



c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu celującym - 

przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się 

po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 4, 

d)  języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - 

przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

dobrym - przyznaje się po 13 punktów, dostatecznym - przyznaje się 

po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

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, przelicza się na punkty ocenę z języka 

obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy 

czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się 20 

punktów; bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów; dobrym - przyznaje się 13 

punktów; dostatecznym - przyznaje się 8 punkty; dopuszczającym - przyznaje się 

2 punkty. 

3. 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. 

4. 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 

następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

 

§ 4 

1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum 

oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 

ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust.7 art. 165 

ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające, nastąpi w terminie do 5 lipca 2018 roku. 

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klas 

pierwszych na rok szkolny 2018/2019 nastąpi do dnia 6 lipca 2018 r. do godz. 12.00. 

3. Rodzic kandydata albo pełnoletni kandydat potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone 



w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum, do dnia 10 lipca 2018 r. do godziny 

15.00. 

4. W dniu 11 lipca 2018 r. do godziny 12.00 zostanie podana do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do szkoły. 

5. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponowała 

wolnymi miejscami, uzupełniające postępowanie rekrutacyjne będzie trwało od dnia  

12 lipca 2018 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r.  

 

 

§ 5 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły istnieje możliwość wystąpienia do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do szkoły. 

2. Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia zostaje 

przygotowane i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

3. Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia istnieje 

możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 

4. Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej następuje 

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sadu administracyjnego.  

6. Szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych 

w szkole procedur.  

 

 

§ 6 

Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie zastrzega sobie prawo nieutworzenia klasy, o której 

mowa w § 1 ust. 1 w przypadku liczby kandydatów mniejszej niż 24, utworzenia większej 

liczby klas o danym programie kształcenia, w sytuacji odpowiedniej liczby kandydatów. 

 

 

 

Renata Biernacka 

Dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie 



 


