
Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach 

w roku szkolnym 2019/2020 

  

O przyjęciu absolwenta szkoły podstawowej do liceum decydują  Ustawa  Prawo oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016r. , rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół i placówek, zarządzenie nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia  
2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz zarządzenie nr 10/2019 
Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego  2019 r. w sprawie wykazu zawodów które mogą być 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum. 

§1 

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie 
z przepisami są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły 
ponadpodstawowej. 

2. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych decyduje liczba 
uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów ostateczne 
ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno-
kwalifikacyjnej. 

3. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria 
uwzględniające: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki 
oraz z dwóch wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od rozszerzenia 
programowego w danej klasie liceum ogólnokształcącego) tzn.: najwyższe 2 oceny spośród 
następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia , wos,  informatyka, j. obcy. 

3) osiągnięcia ucznia: 

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej tj.: 

-  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, 

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w 
formie wolontariatu; 

4. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ustala się następujące zasady 
przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch  wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu ósmoklasisty (podanego w procentach), a także 
sposób punktowania innych osiągnięć uczniów: 

1) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-
kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

a) 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty - wyniki egzaminu  wyrażone w skali procentowej dla zadań z 
zakresu: 



 z języka polskiego 

 z matematyki 

będą mnożone przez 0,35 pkt. 

 z języka obcego nowożytnego 

będą mnożone przez 0,3 pkt. 

b) 72 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalonych przez dyrektora szkoły, otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z 
zasadą: 

 18 punktów -ocena celujący, 

 17 punktów -ocena bardzo, 

 14 punktów -ocena dobry, 

 8 punktów -ocena dostateczny, 

 2 punkty -ocena dopuszczający, 

c) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
zgodnie z zasadami: 

 Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów. 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w przepisach, za: 

1) 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; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami: 

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; 

3) 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; 

  

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami: 

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; 

 5) 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: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

  

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 
punktów. 

  

 W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, 

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 
punkty. 

  

W przypadku kandydata zwolnionego na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku przystąpienia do 
egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów do celów rekrutacyjnych wyznacza się zgodnie z § 8 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i 
placówek. 



  

§2 

  

1. Przy przyjmowaniu do liceum ogólnokształcącego w przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, pierwszeństwo ma 
w uporządkowaniu hierarchicznym: 

1) Kandydat, który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 
względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej 

2) Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w przepisach: wielodzietność rodziny 
kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

2. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów stosowane są dodatkowe kryteria do 
momentu zróżnicowania kandydatów: 

1) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania, 

2) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 
nauki w szkole podstawowej 

3) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen), 

4) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka 
polskiego, 

5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka 
obcego, 

6) kandydaci, którzy uzyskali najwyższa liczbę punktów z części egzaminu  zbieżnej z rozszerzeniem 
programowym lub przyjętym kierunkiem kształcenia, 

7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę ze 
wskazanego przez szkołę przedmiotu. 

  

§3 

  

1. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: zgodnie z 

harmonogramem przedstawionym w Zarządzeniu Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w 
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 

2. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej 
niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach (przez szkołę rozumie się 
szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu). 

3. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną 
listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym będą 
rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata. 

4. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być 
wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w określonych terminach 
ustalonych w harmonogramie rekrutacji, a dalsza rekrutacja przebiega z uwzględnieniem 
postanowień określonych w § 1 i 2. 



5. W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym kandydaci posługują się kopiami lub oryginałami 
następujących dokumentów: 

1) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć, o 
których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, 

2) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

3) dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w § 2 ust. 1., w tym: 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem, 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, 

 oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata, 

 
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zwarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

6. Trzy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1-2 poświadcza dyrektor macierzystej 
szkoły podstawowej kandydata (nie dotyczy kandydatów do szkół ponadpodstawowych biorących 
udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze w województwie lubelskim). Na prośbę 
ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów macierzysta szkoła podstawowa jest zobowiązana 
poświadczyć przedmiotowe kopie uwzględniając jednak liczbę dokonanych wyborów przez ucznia 
w systemie rekrutacyjnym - w sumie nie więcej niż 3. 

7. W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie 

z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego. 
8. Jeżeli do danego oddziału szkoły ponadpodstawowej liczba laureatów i finalistów olimpiad oraz 

laureatów konkursów przedmiotowych, o których mowa w § 1 ust. 1, jest większa niż liczba 
planowanych miejsc ma zastosowanie odpowiednio § 1 i 2 zasad rekrutacji. 

  

§4 

  

1. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli 
podjęcia nauki w danej szkole składając w wybranej szkole oryginały dokumentów w terminie 
ustalonym zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

2. Niezłożenie potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją 
kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych. 

3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

4. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna 
sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5. W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może 
złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

6. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie. 
7. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.   

  



§5 

1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym 
naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych, 
podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, o 
przyjęcie do których się ubiegają. 

2. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym 
naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się 
na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do 
którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem 
postanowień § 1 i 2, jest wystarczająca do przyjęcia. 

  

§6 

1. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół 
ponadpodstawowych są przyjmowani do szkół przez dyrektora na podstawie ustaleń komisji 
rekrutacyjno – kwalifikacyjnej. 

 


