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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

do XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Stanisława Kostki Potockiego  

w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze 

zm.), 

2. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 ( DZ. U. poz.493 z póź.zm. ) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

5. Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki 

Potockiego w Warszawie z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Szkolnej 

Komisji Rekrutacyjnej w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki 

Potockiego w Warszawie. 

 

 

§ 1. Wymagane dokumenty 

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły, wygenerowany w internetowym systemie 

rekrutacji, potwierdzony podpisem kandydata oraz jego rodziców (prawnych 

opiekunów).  

2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Na 

każdej stronie kopii musi być umieszczona adnotacja „Stwierdzam zgodność z 

oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć 

imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. 

3. Inne dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych w 

Regulaminie Rekrutacji: 
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a) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich 

olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 pkt 8 ustawy, tj. zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.). 

b) zaświadczenie o preferencjach w przypadku równorzędnych wyników na 

etapach postępowania rekrutacyjnego: 

 opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, 

w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w 

przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej, 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

 orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub 

akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

4. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia: 

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

b) oryginał świadectwa o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

c) cztery (4) podpisane fotografie, 

d) kartę zdrowia. 

 

 

§ 2. Terminarz 

 

I. Dokumenty należy składać w następujących terminach: 

 

1. Od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) od godz. 8:00 do 10 lipca 2020 r. (piątek) do 

godz. 15:00 - kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły 

wydrukowany z systemu wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Do klasy dwujęzycznej  wniosek należy złożyć do 22 czerwca 2020r. do godz.16.00 

2. 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 zostanie przeprowadzony sprawdzian 

kompetencji językowych (język angielski) dla kandydatów do oddziału 

dwujęzycznego. Kandydaci posiadający zaświadczenie o stwierdzonej dysgrafii i/lub 

dysleksji przynoszą na sprawdzian kopię (poświadczoną w szkole podstawowej lub w 

poradni) zaświadczenia wystawionego przez poradnię. 

3. 1 lipca 2020 r. (środa) do godz. 15:00 zostaną ogłoszone wyniki sprawdzianu 

kompetencji językowych kandydatów do oddziału dwujęzycznego. 

4. W dniu 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godz.10.00 zostanie przeprowadzony 

sprawdzian kompetencji językowych (język angielski) dla kandydatów do oddziału 

dwujęzycznego, którzy  z przyczyn niezależnych od siebie nie przystąpili do tego 

sprawdzianu w pierwszym terminie. 
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5. 31 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 zostaną ogłoszone wyniki sprawdzianu 

kompetencji językowych kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy przystąpili 

do tego sprawdzianu w drugim terminie. 

6. Od 26 czerwca 2020 r. (piątek) od godz. 12:00 do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 

15:00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły kopię świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: 

„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 

36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub 

upoważnionej przez niego osoby.  

7. Od 31 lipca 2020 r. (piątek) od godz.8.00 do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) do 

godz.16.00  kandydaci uzupełniają wniosek o kopię zaświadczenia o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty. 

8. 12 sierpnia 2020 r. (środa) godz.12.00  szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy 

kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i 

kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej 

zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej 

oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

9. Od 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) od godz. 8.00 do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) do 

godz. 15.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym 

składając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

10. 19 sierpnia 2020 r.(środa) godz.14.00  podanie przez komisję rekrutacyjną list 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

 

 

II. Przeprowadzenie testów poziomujących z języków obcych dla uczniów klas 

pierwszych. 

 

    1. 1 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 12:00
 
(bezpośrednio po zakończeniu uroczystego    

rozpoczęcia roku szkolnego) uczniowie przyjęci do klas pierwszych przystępują do testu 

poziomującego z języka angielskiego w celu podzielenia na grupy według stopnia 

zaawansowania. 

 

   2. W przypadku konieczności utworzenia więcej niż jednej grupy danego drugiego języka 

obcego w dniach od 2 września 2020 r. (środa) do 3 września 2020 r. (czwartek), uczniowie 

przyjęci do klas pierwszych przystępują do testu poziomującego z drugiego języka obcego w 

celu podzielenia na grupy według stopnia zaawansowania. Liczba miejsc w poszczególnych 

grupach językowych jest ograniczona. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu 

ucznia do grupy innego języka obcego nowożytnego.  
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§ 3. Postępowanie rekrutacyjne 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do pierwszych klas, zwane dalej „postępowaniem 

rekrutacyjnym” prowadzone jest przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną na 

podstawie Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki 

Potockiego w Warszawie z dnia 07 stycznia 2020 r.  

2. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły 

podstawowej, zwany dalej „kandydatem”. 

3. Kandydaci będący laureatami lub finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

oraz laureatami konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 6, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności. 

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

przyjęciu kandydata do oddziału  klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata 

na listach kandydatów do szkoły stworzona według ilości zdobytych punktów w toku 

postępowania rekrutacyjnego. 

5. 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. Kandydaci umieszczeni będą na listach w kolejności 

alfabetycznej. 

6. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną 

liczbę punktów, tj.:  

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z: 

                   - języka polskiego 

                   - matematyki  

   mnoży się przez 0,35 

b) Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z: 

      - języka obcego nowożytnego 

mnoży się przez 0,3 

 

c) Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

przelicza się na punkty według nastepującej zasady: 

 

Ocena Liczba punktów 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 

 

 Przedmioty, które podlegają punktacji w poszczególnych oddziałach: 
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Klasa 1a   

(dwujęzyczna z językiem angielskim) 

 

 

 

 

język polski, 

matematyka,  

język obcy nowożytny 

geografia lub wiedza o 

społeczeństwie 

Klasa 1b 

(matematyczno - językowa)  

 

 

 

język polski, 

matematyka, 

język angielski,  

II język obcy 

Klasa 1c  

(pod patronatem Politechniki Warszawskiej) 

 

przedmiot dodatkowy: 

elementy gospodarki przestrzennej 

język polski, 

matematyka,  

język angielski, 

geografia 

 

Klasa 1d 

(pod patronatem Politechniki Warszawskiej) 

 

przedmiot dodatkowy: 

elementy mechatroniki 

język polski, 

matematyka,  

język angielski, 

fizyka 

 

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

 

9. W procedurze rekrutacyjnej do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim 

dodatkowo brany będzie pod uwagę wynik sprawdzianu kompetencji językowych  z części 

pisemnej (testu). Maksymalny wynik egzaminu to 25,69 punktów rekrutacyjnych, w tym: 

a) wyniki z części pisemnej zostaną przemnożone przez 0,27 

b) wynik z części pisemnej niższy niż 6,8 punktów rekrutacyjnych (25 punktów 

testowych) nie kwalifikuje do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

Do szkół z oddziałami dwujęzycznymi obowiązuje wspólny sprawdzian uznawany 

przez wszystkie komisje rekrutacyjne. Kandydaci przystępują do sprawdzianu 

kompetencji językowych w szkole, w której znajduje się pierwszy preferowany 

przez nich oddział dwujęzyczny. 

 

10. Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

przelicza się  na punkty w następujący sposób: 

 

Liczba 

punktów 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

lub szkoły podstawowej 

18 

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

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 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 
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uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 

10 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień tytułu finalisty konkursu przedmiotowego. 

10 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 

i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy* tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej. 

10  

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu przedmiotowego. 

10 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o 

zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy* 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej. 

7 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego. 

7 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty dwóch lub więcej tytułów laureata 

konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego. 

7 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty tytułu finalisty konkursu 

przedmiotowego. 

7 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o 

zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy* 

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej. 

7 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o 

zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy* 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej. 

5 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego. 

5 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego. 
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5 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty tytułu laureata konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego 

5 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o 

zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy* 

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

4 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 

i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy* tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej. 

4 

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż tu 

wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu 

międzynarodowym. 

3 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 

i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy* tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej. 

3 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty tytułu finalisty konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego. 

3 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o 

zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy* 

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej. 

3 

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż tu 

wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu krajowym. 

2 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o 

zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy*  

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej. 

2 

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż tu 

wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu 

wojewódzkim. 

1 Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż tu 
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wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu 

powiatowym 

3 
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

* Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zostały wydane: 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, 

- rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych 

szkół i placówek artystycznych. 

 

 

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty 

oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

 

-  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a)  celującym - przyznaje się 35 punktów, 

b)  bardzo dobrym - przyznaje się 30 punktów, 

c)  dobrym - przyznaje się 25 punktów, 

d)  dostatecznym - przyznaje się 15 punktów, 

e)  dopuszczającym - przyznaje się 10 punktów. 

 

      - wybranego języka nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a)  celującym - przyznaje się 30 punktów, 

b)  bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów, 

c)  dobrym - przyznaje się 20 punktów, 

d)  dostatecznym - przyznaje się 10 punktów, 

e)  dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów. 

 

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, 

zgodnie z ust. 4 – 13 (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. 

 

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
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d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

14. Decyzję o przyjęciu do danego oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego zza 

granicy podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

 

§ 4. Uwagi końcowe 

 

 Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna. 

 Tryb odwołania się od decyzji komisji określają odrębne przepisy. 

 We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmie 

szkolna komisja rekrutacyjna, a zatwierdza dyrektor szkoły. 

 Szkolna komisja rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokoły 

postępowania kwalifikacyjnego. 

 Protokoły postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 będą przechowywane 

w archiwum szkolnym przez okres jednego roku szkolnego. 

 


