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REGULAMIN REKRUTACJI 

do Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II  

w Zespole Szkół w Krasnobrodzie na rok szkolny 2019/2020 

dla absolwentów gimnazjum i  szkoły podstawowej 

Kryteria przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej/szkoły gimnazjalnej  oraz terminy 

postępowania rekrutacyjnego określone są w: 

 Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) 

Dz.U.2017.poz.59, 

 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół                           

i placówek (Dz. U. z dnia 21 marca 2017 r.) Dz.U.2017.poz.610 

 Ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) 

 Zarządzeniu nr 5/2019  z dnia 28 stycznia 2019 r. Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 

 Zarządzeniu  Dyrektora Zespołu Szkół w Krasnobrodzie nr 8/2018/2019 z dnia 28 lutego 2019r. 

 

 

ZASADY REKRUTACJI: 

1. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II  w Zespole Szkół                    

w Krasnobrodzie odbywa się w wersji papierowej. 

2. Rekrutacja do liceum jest prowadzona przez komisję rekrutacyjną powołaną przez 

Dyrektora szkoły. 

3. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej może ubiegać się 

o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych 

szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych przez kandydata. 

4. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia do szkoły w terminie określonym  

w harmonogramie rekrutacji potwierdza wolę uczęszczania do liceum poprzez złożenie 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego/ósmoklasisty, a także innych wymaganych przez szkołę dokumentów. 

5. Niedostarczenie przez kandydata w określonym terminie wymaganych dokumentów 

jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem go z listy 

zakwalifikowanych do przyjęcia. 

6. Wyniki rekrutacji ogłasza  się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole list 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

7. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną  

w trakcie rekrutacji dokumentację. W wyniku nieodebrania dokumentów zostaną one 

zniszczone (wrzesień 2020 r.). 

8. Przydział uczniów przyjętych do oddziałów nastąpi po zakończeniu rekrutacji i zostanie 

ogłoszony w ostatnim tygodniu sierpnia 2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

w szkole. 

9. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły i podlega weryfikacji i akceptacji.  

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9690
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9690
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O PRZYJĘCIU KANDYDATA  

DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM  

DECYDOWAŁY BĘDĄ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: 
 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego/ egzaminu ósmoklasisty, którego poszczególne części 

ocenione procentowo będą przeliczane na punkty po pomnożeniu przez 0,2. 

2. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły 

podstawowej, podanych w ofercie edukacyjnej  Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana 

Pawła II w Zespole Szkół w Krasnobrodzie na rok szkolny 2019/2020. 

3. Do poszczególnych oddziałów, punktowane następująco: 

celujący – 18 pkt. 

bardzo dobry – 17 pkt. 

dobry – 14 pkt. 

dostateczny – 8 pkt. 

dopuszczający – 2 pkt. 

4. Osiągnięcia ucznia: 

 ukończenie gimnazjum/ szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt. 

 szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/  

                  szkoły podstawowej – do 18 pkt. 

 aktywność społeczna – do 3 pkt. 

5. Uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów 

oświaty: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt. 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.  

6. Minimalny próg punktowy w rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła 

II w Zespole Szkół w Krasnobrodzie na rok szkolny 2019/2020 wynosi 130 punktów. 

 

 

 

http://www.iii-lo.tarnow.pl/news/oferta-edukacyjna-20172018/

