Regulamin rekrutacji
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Legnicy
w roku szkolnym 2021/2022
po ukończeniu szkoły podstawowej.

I. Podstawa prawna
1.
2.

3.

4.

5.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020
r. poz. 910 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019
r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r, poz.1737),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020
r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
(Dz.U. z 2020 r. poz. 493, poz. 530, poz. 657, poz. 781, poz. 872,
poz. 891, poz. 952, poz. 1111, poz.1394, poz. 1539, poz. 2047,
poz. 2111 i z 2021 r. poz. 159),
Zarządzenie Nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia
26 lutego 2021 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą
być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym
2020/2021,
Zarządzenie Nr 3/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia
5 stycznia 2021 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do
szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Legnica
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022:

o

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal_1.pdf

o

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal_2.pdf

o

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2021/02/zal_4.pdf
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II. Zasady ogólne
1.

2.
3.

4.

5.

Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Legnicy będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu
elektronicznego wspomagającego rekrutację.
W systemie tym kandydat określa swoje preferencje odnośnie szkoły
i oddziałów na etapie składania dokumentów.
W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci, dla których I LO
jest szkołą pierwszego wyboru, składają w szkole podanie –
kwestionariusz będący wydrukiem wygenerowanym w internetowym
systemie rekrutacji.
W czasie rekrutacji kandydaci, którzy wybrali I LO jako szkołę
pierwszego wyboru, składają w szkole kopię zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat
ukończył, kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
podstawowej, którą kandydat ukończył.
W procesie rekrutacji kandydat zostaje przydzielony tylko do
jednego oddziału lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli
do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej
liczby punktów uprawniających do przyjęcia.

Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do
więcej niż jednego oddziału – zostaje on przydzielony do tego oddziału,
który określił jako swoją pierwszą preferencję.
6.

7.

8.
a.

b.
c.
d.
e.
f.

Warunkiem przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Legnicy zakwalifikowanego przez system ucznia jest
potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie w szkole
oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty.
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor I LO
w Legnicy powołuje
Szkolną
Komisję
Rekrutacyjną,
wyznacza
jej przewodniczącego i określa zadania członków.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
podaje informacje o warunkach rekrutacji do I LO, udostępnia je na
szkolnej stronie internetowej oraz wywiesza w widocznym miejscu
w budynku szkoły,
przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie
z kryteriami określonymi w regulaminie,
ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listę
kandydatów niezakwalifikowanych,
ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
podaje informacje o wolnych miejscach w szkole,
sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego na każdym
etapie rekrutacji.
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III. Wymagane dokumenty
1.
2.

3.

4.

5.

a.
b.

c.

d.

Podanie o przyjęcie do szkoły, będące drukiem wygenerowanym
przez system ze strony internetowego wspomagania rekrutacji.
Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
poświadczona
za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły podstawowej.
Oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
podstawowej.
Zaświadczenia o udziale i sukcesach w konkursach przedmiotowych,
dyplomy, zaświadczenia umożliwiające skorzystanie ze szczególnych
uprawnień.
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych
w pkt. IV.3, mianowicie:
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności,
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka
z jego rodzicem,
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia składają:
oryginał
świadectwa
ukończenia
szkoły
podstawowej, oryginał zaświadczenia o
szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty, kartę zdrowia, dwie fotografie oraz deklarację
wyboru języka obcego dla uczniów przyjętych do klas I w I LO,
potwierdzoną własnoręcznym podpisem kandydata i rodzica (prawnego
opiekuna).
6.

IV. Procedura
1.

2.

O
przyjęciu
kandydata
do klasy
pierwszej
I Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Tadeusza Kościuszki w Legnicy
decyduje uzyskana przez niego lokata na liście kandydatów (suma
punktów
uzyskana
w
wyniku
postępowania
rekrutacyjnokwalifikacyjnego
prowadzonego
z
wykorzystaniem
systemu
elektronicznego wspomagania rekrutacji).
Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora
oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych
organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa
Edukacji i Nauki są przyjmowani w pierwszej kolejności. Wykaz
konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad
przedmiotowych na stronie MEiN.
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3.

4.

5.

6.

7.

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 poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.
W przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych na drugim
etapie postępowania rekrutacyjno–kwalifikacyjnego, na trzecim
etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają
jednakową wartość:
- 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.
O przyjęciu do szkoły kandydata powracającego z zagranicy
decyduje Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki w Legnicy.
We
wszystkich
przypadkach
nie
objętych
niniejszymi
postanowieniami decyzje podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna
w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
Maksymalna liczba
punktów możliwa do uzyskania
przez
kandydata w postępowaniu rekrutacyjno–kwalifikacyjnym wynosi
200 punktów.

Na powyższą liczbę punktów składają się :
7a.
wynik łączny egzaminów kompetencyjnych po szkole podstawowej
(maksymalnie 100 pkt.),
7b.
za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej
z
języka
polskiego,
matematyki
i
dwóch
obowiązkowych
przedmiotów ustalonych
przez szkołę wyrażone
w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 18 punktów,
- bardzo dobrym – po 17 punktów,
- dobrym – po 14 punktów,
- dostatecznym – po 8 punktów,
- dopuszczającym – po 2 punkty,
7c.
za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.,
7d.
- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
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a.
b.
c.

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,

- za 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,
- za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione powyżej, 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 osiągniecie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 7d,
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,
- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje
się 3 punkty.
Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty, musi ono zostać wpisane na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie na świadectwo
szkoły decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
7e.
Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty lub jego wybranej
części przelicza się punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu
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przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
Oceny z przedmiotów, uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, brane pod uwagę w I LO przy ustalaniu punktacji
w poszczególnych typach klas:
klasa 1a - matematyczno-informatyczna: język polski, matematyka,
informatyka, język obcy,
klasa 1b - humanistyczna z edukacją medialną i prawną: język
polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie,
klasa 1c - biologiczno-chemiczna
z
polski, matematyka, biologia, chemia,

edukacją

medyczną: język

klasa 1d - matematyczno-fizyczna: język polski, matematyka, fizyka,
język obcy,
klasa 1e - przyrodnicza: język polski, matematyka, biologia, geografia.
8.

Liczbę punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty ustala się mnożąc
sumę punktów procentowych uzyskanych z języka polskiego
i matematyki wpisanych w zaświadczeniu okręgowej komisji
egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,35, a języka obcego nowożytnego
przez wskaźnik 0,3 (wynik podajemy z dokładnością do jedności).

9.

Harmonogram rekrutacji:

Lp.

1.

2.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku od 17 maja 2021 r.
wraz z dokumentami (podpisanego przez
co najmniej jednego rodzica/prawnego do 21 czerwca 2021 r.
opiekuna o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej.
do godz. 15.00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku
wraz z dokumentami (podpisanego przez od 17 maja 2021 r.
co najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna o przyjęcie do szkoły
do 31 maja 2021 r.
ponadpodstawowej
dwujęzycznej,
oddziału przygotowania wojskowego,
oddziałów
prowadzących
szkolenie do godz. 15.00
sportowe w szkołach ponadpodstawowych.
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Terminy w postępowaniu
uzupełniającym
od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021 r.
do 6 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły
o świadectwo ukończenia od 25 czerwca 2021 r.
szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz do 14 lipca 2021 r.
złożenie przez kandydata nowego wniosku
z uwagi na zmianę szkoły, do której do godz. 15.00
kandyduje.

----------------------------
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Podanie do publicznej wiadomości przez
dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 2
do 14 maja 2021 r.
terminu przeprowadzania sprawdzianu lub
prób sprawności.

do 14 maja 2021 r.

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień od 1 czerwca 2021 r.
kierunkowych, prób sprawności fizycznej,
sprawdzianu kompetencji językowych.
do 14 czerwca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r.
do 10 sierpnia 2021 r.

6.

Podanie do wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
do 17 czerwca 2021 r.
uzdolnień kierunkowych, prób sprawności
fizycznej,
sprawdzaniu
kompetencji
językowych.

do 13 sierpnia 2021 r.

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej
i
dokumentów
potwierdzających
spełnianie
przez
kandydata warunków poświadczonych w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego
komisji Weryfikacja
do 14 lipca 2021 r.
przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez
kandydata
warunków
poświadczonych w oświadczeniach, w tym
dokonanie
przez
przewodniczącego
komisji tych okoliczności.

do 5 sierpnia 2021 r.

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej
i
dokumentów
potwierdzających
spełnianie
przez
kandydata warunków lub kryteriów
do 21 lipca 2021 r.
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym okoliczności
zweryfikowanych przez wójta (burmistrza
lub
prezydenta)
wskazanych
oświadczeniach.

do 13 sierpnia 2021 r

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
do 22 lipca 2021 r.
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych.

16 sierpnia 2021 r.

10.

Wydanie przez szkołę prowadzącą od 17 maja 2021 r.
kształcenie zawodowe skierowania na
badanie lekarskie.
do 26 lipca 2021 r.
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od 3 sierpnia 2021 r.
do 13 sierpnia 2021 r

11.

12.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia
oryginału
świadectwa
ukończenia
szkoły
i
oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku od 23 lipca 2021 r.
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
– także zaświadczenia lekarskiego
do 30 lipca 2021 r.
zawierającego
orzeczenie
o
braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej
nauki
zawodu
oraz do godz. 15.00
odpowiednio orzeczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami i orzeczenia
psychologicznego o braku przeciwskazań
psychologicznych
do
kierowania
pojazdem.

od 17 sierpnia 2021 r.
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez 2 sierpnia 2021 r.
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
do godz. 14.00
10.

23 ierpnia 2021 r.

Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do I Liceum
Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy udziela
kandydatom szkolny punkt informacyjny codziennie od godz. 8.00 do
14.00
telefonicznie
(76
8622796)
lub
drogą
elektroniczną:
e-mail szkola@1liceum.pl.
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