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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 
DO KLAS PIERWSZYCH 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO 

n a  r o k  s z k o l n y  2 0 2 1 / 2 0 2 2  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); Rozporządzenie MEN z dnia 

12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.); Decyzja 

Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.01.2021. 

P r z e p i s y  o g ó l n e  

§ 1 

1.  Rekrutację uczniów do klas pierwszych prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora Szkoły.  

2.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu 

informatycznego.  

3.  O ilości oddziałów klasy pierwszej oraz o ilości uczniów w danym oddziale 

decyduje organ prowadzący Szkołę.  

4.  Do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej. 

5.  Szkoła prowadzi rekrutację do dwóch oddziałów klasy pierwszej, liczących 

łącznie 44 miejsca. 

6.  Uczniowie, w każdym z oddziałów, mają możliwość indywidualnego wyboru od 
2 do 3 rozszerzeń z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia, historia, informatyka, język polski, język obcy, matematyka, wiedza 

o społeczeństwie. 

7.  Do każdego z oddziałów klasy pierwszej może być przyjętych maksymalnie 24 

uczniów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż 
przewiduje to liczebność oddziału, decyzję o utworzeniu oddziału podejmuje 

organ prowadzący Szkołę. 

§ 2 

1.  O przyjęciu do Szkoły decyduje suma punktów otrzymanych za:  

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty:  

a) z języka polskiego i matematyki (0,35 punktu za każdy uzyskany 

procent),  

b) z języka obcego nowożytnego (0,3 punktu za każdy otrzymany 

procent),  
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2) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch dowolnie wybranych 

przedmiotów spośród następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

a) biologia,  

b) chemia, 

c) fizyka, 

d) geografia, 

e) historia; 

3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej.  

2.  Liczba punktów przyznawanych za uzyskane oceny z języka polskiego, 

matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których 
mowa w ust. 1: 

1) celujący – 18 punktów,  

2) bardzo dobry – 17 punktów,  

3) dobry – 14 punktów,  

4) dostateczny – 8 punktów,  

5) dopuszczający – 2 punkty.  

3.  Szczególne osiągnięcia, za które kandydat do Szkoły może otrzymać punkty 

dodatkowe:  

1) uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 

7 punktów,  

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów,  

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 
ogólnopolskim:  

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 
się 10 punktów,  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 4 punkty,  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 3 punkty,  
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4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 

przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 3 punkty,  

5) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, 

o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 7 punktów,  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 3 punkty,  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 2 punkty,  

6) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 

w pkt 2–5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt,  
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7) w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej – 3 punkty. 

4.  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 
4 pkt 2 – 6, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty 
za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 
punktów. 

5.  Kandydaci mogą przystąpić dodatkowo do rozmowy wstępnej, za którą można 

uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

6.  Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego wynosi 260. 

§ 3 

1.  Kandydaci są przyjmowani do klasy pierwszej w kolejności zgodnej z sumą 

punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, aż do wyczerpania 

planowanego limitu miejsc. 

2.  Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są 

przyjmowani w pierwszej kolejności. 

T e r m i n y ,  s k ł a d a n e  d o k u m e n t y ,  r o z m o w a  w s t ę p n a  

§ 4 

1.  Kandydat składa do LOTE, jeśli wybrał ją jako szkołę pierwszego wyboru, 

następujące dokumenty: 

1) w dniach od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00: wniosek 

o przyjęcie do szkoły (podpisany wydruk wygenerowany z systemu naboru 
elektronicznego); 

2) w dniach od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00: oryginał lub 

poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

3) w dniach od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00: oryginał lub 

poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

2.  Rozmowy wstępne (pozwalające na zdobycie dodatkowych punktów) – 

przeprowadzane z kandydatami w wybranej przez nich formie: bezpośredniej 

lub zdalnej (w trybie wideospotkania) – odbywać się będą w dniach 2-3 czerwca  

2021 r. oraz  dnia 10 czerwca 2021 r., w trybie, terminach i porach ustalanych 

indywidualnie przez Komisję Rekrutacyjną z kandydatami. 

3.  Komisja Rekrutacyjna, po zakończeniu rozmów wstępnych, udostępnia 

kandydatom informacje o ilości przyznanych im punktów dodatkowych. 
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4.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości 

w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Szkoły 

lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane alfabetycznie oraz najniższą liczbę punktów, która 

uprawnia do przyjęcia. Listy podane zostaną do publicznej wiadomości dnia 

22 lipca 2021 roku. 

5.  Kandydat zakwalifikowany do LOTE składa, w dniach od 23 lipca od godz. 8.00 

do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, następujące dokumenty potwierdzające wolę 

przyjęcia do LOTE (podjęcia nauki w LOTE): 

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (jeśli nie został 
dostarczony uprzednio do LOTE); 

2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie został 

dostarczony uprzednio do LOTE). 

6.  Dodatkowo kandydat zakwalifikowany do LOTE składa, w dniach od 23 lipca od 

godz. 8.00 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00: 

1) 2 zdjęcia legitymacyjne; 

2) kartę zdrowia. 

7.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Szkoły, jeżeli w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył 

wymagane dokumenty.  

8.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona 

i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane 

alfabetycznie lub informację o liczbie wolnych miejsc oraz najniższą liczbę 
punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy podane zostaną do publicznej 

wiadomości 2 sierpnia 2021 roku. 

O d w o ł a n i e  s i ę  o d  w y n i k u  r e k r u t a c j i   

§ 5 

1.  W terminie do 5 sierpnia 2021 r. rodzic (opiekun prawny) kandydata może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. 

2.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

(opiekuna prawnego) kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 
punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
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3.  Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia. 

4.  Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. 

P o s t a n o w i e n i a  k o ń c o w e  

§ 6 

1.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

2.  Postępowanie uzupełniające zostanie zakończone do 30 sierpnia 2021 roku. 

3.  W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu postępowania uzupełniającego, 

o przyjęciu do klasy decyduje Dyrektor Szkoły. 

4.  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego 

oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej 

niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły. 

5.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego, są przechowywane w Szkole przez okres roku. W przypadku, gdy 

do sądu administracyjnego została wniesiona skarga na rozstrzygnięcie 
Dyrektora Szkoły, okres ten może ulec wydłużeniu. 

6.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


