ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 4 – letniego liceum
I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich w Rumi
w roku szkolnym 2022/2023
Na podstawie:
 Art. 149. ust.1, 4, art. 134, art. 154 ust.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
 Art. 140 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek
 Zarządzenie nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych
dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych
szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla
dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022//2023.

W roku szkolnym 2021/2022 powołuje się klasy:
KLASA A: prawniczo-administracyjna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy
Zajęcia dodatkowe: podstawy prawa, retoryka, zajęcia artystyczne, śpiew solowy
chóralny, teatr
Języki obce nowożytne do wyboru:
I język obcy: język angielski lub język niemiecki,
II język obcy: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.

i

Opis klasy:
Przygotujemy Cię do podjęcia studiów na kierunkach prawo, administracja, stosunki
międzynarodowe, historia, filologia polska, socjologia czy politologia. W ramach zajęć
dodatkowych poznasz elementy prawa, zasady funkcjonowania sądownictwa i administracji
publicznej. Klasa współpracuje z Sądem Rejonowym w Wejherowie i jest objęta patronatem
Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli jesteś otwarty na kontakty
i współpracę z ludźmi w instytucjach państwowych lub samorządowych, chcesz zdobywać
wiedzę z zakresu prawa, postępowania administracyjnego i historii – to jest profil dla Ciebie!

KLASA B - POLITECHNICZNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski, fizyka
Patronat: Wydział Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego
Języki obce nowożytne do wyboru:
I język obcy: język angielski lub język niemiecki,
II język obcy: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.
Opis klasy:
Przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach inżynierskich. Główne przedmioty, które są
rozszerzane to matematyka, fizyka i język angielski. W nowoczesnych laboratoriach sam
przeprowadzisz doświadczenia i zbadasz zjawiska naukowe, co pozwoli Ci na lepsze
zrozumienie i krytyczne myślenie przy rozwiązywaniu zadań. Szkoła oferuje również wszelakie
kółka zainteresowań, dzięki którym będziesz mógł rozwijać swoje pasje. Klasa znajduje się pod
patronatem Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.
KLASA C: farmaceutyczno-medyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język obcy
Zajęcia dodatkowe: ratownictwo przedmedyczne, chemia doświadczalna, koło
kosmetyczno-farmaceutyczne
Patronat: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
Języki obce nowożytne do wyboru:
I język obcy: język angielski lub język niemiecki,
II język obcy: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.
Opis klasy:
Jeżeli pragniesz zostać lekarzem, farmaceutą, stomatologiem, marzysz o kosmetologii lub
biotechnologii to jest to profil dla Ciebie. W ramach kółka farmaceutyczno-kosmetycznego
oferujemy ciekawe zajęcia, w trakcie których będziesz tworzył własne kosmetyki oraz proste
ziołowe leki. Jednym słowem poznasz tajniki chemii eksperymentalnej w nowoczesnym
i doskonale wyposażonym laboratorium szkolnym. Nauka w tej klasie pozwoli Wam nie tylko
poznać świat, ale również rozłożyć go na czynniki pierwsze. Klasa pod patronatem Wydziału
Chemicznego Politechniki Gdańskiej.
KLASA D - DWUJĘZYCZNA (z drugim językiem nauczania j. angielskim)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, geografia, język polski
Przedmioty nauczane w drugim języku nauczania – angielskim: geografia, matematyka,
biologia
Języki obce nowożytne do wyboru:
I język obcy: język angielski
II język obcy: język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.

Opis klasy:
Znasz dobrze angielski? Zawsze mogłoby być jeszcze lepiej! Naucz się rozmawiać bez granic.
Ze Szkotem o wydatkach, z Anglikiem o pogodzie lub krykiecie przy angielskiej herbatce...
Z nami wszystko jest możliwe! Co powiesz na mały challenge? Dołącz do klasy dwujęzycznej
i zostań odkrywcą Szekspira w oryginale, albo aktorem w szkolnej grupie teatralnej „STAGE”,
poznaj nowych przyjaciół realizując swój własny pomysł na projekt e-Twinning we współpracy
z uczestnikami z całej Europy. Z nami matura dwujęzyczna jest na wyciągnięcie ręki! Klasa pod
patronatem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
KLASA E - ekonomiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język obcy, matematyka, geografia lub
informatyka
Zajęcia dodatkowe: koło geograficzne
Języki obce nowożytne do wyboru:
I język obcy: język angielski lub język niemiecki,
II język obcy: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.
Opis klasy:
Przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach ekonomia, matematyka i finanse,
zarządzanie, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, turystyka i rekreacja,
geodezja, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, budownictwo, ochrona środowiska,
geografia, oceanografia. To naprawdę są szerokie możliwości! W ramach zajęć możesz
poszerzać wiedzę z zakresu matematyki, geografii oraz języka angielskiego. Dodatkowo
przewidziane są warsztaty terenowe z geografii, spotkania z podróżnikami oraz zajęcia
ze statystyki i ekonomii.
KLASA F - psychologiczno-społeczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy, biologia
Zajęcia dodatkowe: elementy psychologi
Języki obce nowożytne do wyboru:
I język obcy: język angielski lub język niemiecki,
II język obcy: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.
Opis klasy:
To klasa, która umożliwi Ci studiowanie takich kierunków jak np. psychologia, psychologia
biznesu, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, zdrowie publiczne, pedagogika,
doradztwo zawodowe, socjologia, kognitywistyka, coaching, terapia zajęciowa i wiele innych.
Zdobędziesz wiedzę o człowieku i jego funkcjonowaniu w grupach społecznych, rozwiniesz
umiejętności tworzenia właściwych relacji z innymi ludźmi oraz rozbudzisz wrażliwość na ich
potrzeby. Będziesz brać udział warsztatach i wykładach organizowanych przez Uniwersytet
Gdański i SWPS w Sopocie.

KLASA G: dziennikarsko-medialna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy
Zajęcia dodatkowe: podstawy dziennikarstwa, retoryka, zajęcia artystyczne, śpiew solowy
i chóralny, teatr
Języki obce nowożytne do wyboru:
I język obcy: język angielski lub język niemiecki,
II język obcy: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpański.
Opis klasy:
Jeśli jesteś humanistą, który interesuje się światem i życiem innych ludzi... jeśli chcesz
udoskonalić swój warsztat pisarski i poszukać filmowych inspiracji.. jeśli jesteś gotów na nowe
wyzwania i możliwości, jakie daje patrzenie na świat przez obiektyw kamery.... To jesteśmy
odpowiedzią na Twoje JEŚLI! Przygotujemy Cię do podjęcia studiów na kierunkach
dziennikarskich, humanistycznych, społecznych i artystycznych. Oferujemy warsztaty
dziennikarskie, zajęcia z psychologii mediów, public relations oraz współpracę z lokalnymi
mediami.
INFORMACJE DODATKOWE :
Organizacja nauki języków obcych
Nauczanie języków może odbywać się w grupach międzyoddziałowych, język angielski lub
język niemiecki jest nauczany jako kontynuacja II etapu edukacyjnego. Uczniowie, którzy
wybiorą język angielski lub język niemiecki jako I język obcy realizują poziom rozszerzony, II
język obcy realizowany jest na poziomie podstawowym.
Nauczanie II języka obcego nowożytnego może odbywać się w grupach międzyoddziałowych,
grupy będą tworzone biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i kadrowe szkoły. W
szczególnych przypadkach przydziału do grupy językowej pierwszeństwo będą mieli
uczniowie, którzy będą kontynuować naukę danego języka.
Przy podziale na grupy językowe bierzemy pod uwagę stopień opanowania języka.
Sprawdziany kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej odbędą
się 10 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 w I LO w Rumi.
Organizacja zajęć wychowania fizycznego
W każdej klasie 2 godziny w tygodniu odbywają się w systemie klasowolekcyjnym, a 1 godzina
w formie fakultetów z dziedziny sportu wybranej spośród następujących: siatkówka,
koszykówka, piłka ręczna, basen, siłownia, lekkoatletyka, aerobik.
§ 1.
Kandydat do I LO w Rumi składa komplet wymaganych dokumentów:
1) wniosek kandydata,

2) oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ośmioklasisty,
3) oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
4) dwie fotografie,
5) inne dokumenty posiadane przez ucznia, np. zaświadczenie o dysfunkcji wydane przez
zespół orzekający działający w
poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
6) dokumenty potwierdzające osiągnięcia szkolne punktowane w rekrutacji,
7) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
8) kserokopię lub odpis aktu urodzenia (składają wyłącznie kandydaci zakwalifikowani
wraz z oryginałami innych dokumentów).
§ 2.
klasy decyduje suma

1. O przyjęciu kandydata do
punktów (max 200 pkt),
której składnikami są:
a) Punkty uzyskane za przeliczenie wyników egzaminu ośmioklasisty (max 100 pkt).
Wyniki te wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 języka polskiego,
 matematyki,
 języka obcego nowożytnego
przelicza się na punkty według zasady: wyniki procentowe z języka polskiego i
matematyki mnożymy przez 0,35, a wynik z języka obcego nowożytnego mnożymy
przez 0,3.
b) Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z następujących przedmiotów (max 72 pkt):
 języka polskiego
 matematyki
 języka angielskiego
 przedmiotu punktowanego w rekrutacji (w zależności od wyboru klasy)
Klasa- profil
A - prawniczo-administracyjny
B - politechniczny

IV punktowany przedmiot
historia
fizyka

C - farmaceutyczno-medyczny

chemia

D - dwujęzyczny

historia

E - ekonomiczny

geografia

F- psychologiczno-społeczny

biologia

G - dziennikarsko - medialny

historia

Oceny z zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty w następujący sposób:
 za oceny celujące przyznaje się 18 punktów
 za oceny bardzo dobre przyznaje się 17 punktów
 za oceny dobre przyznaje się 14 punktów
 za oceny dostateczne przyznaje się 8 punktów
 za oceny dopuszczające przyznaje się 2 punkty
c) Punkty przyznawane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej (max 18 pkt).
d) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się
7 punktów.
e) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
2. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
o których mowa w punkcie c:
Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub
uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminów zawodów
(konkursów) o zasięgu:





międzynarodowym,
krajowym (ogólnopolskim),
wojewódzkim,
powiatowym,
Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:






międzynarodowym – miejsca 1- 8,
krajowym (ogólnopolskim) – miejsca 1- 6,
wojewódzkim – miejsca 1-3,
powiatowym – miejsce 1-3,
oraz miejsca uznane za wysokie w sportowych zawodach mistrzowskich o randze:






międzynarodowej – miejsca 1- 20,
krajowej (ogólnopolskiej) – miejsca 1- 12,
regionalnej – miejsca 1- 6,
wojewódzkiej – miejsca 1- 3,
zgodnie z kalendarzem zawodów okręgowych lub polskich związków sportowych.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu

rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 ustalony na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.):
I. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, za które
zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:
– laureat konkursu przedmiotowego – jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej
szkoły ponadpodstawowej,
– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
– za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje
się 10 punktów.
Wykaz konkursów przedmiotowych:
1) przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z:
a. języka polskiego,
b. języka angielskiego,
c. języka niemieckiego,
d. historii,
e. biologii,
f. geografii,
g. matematyki,
h. fizyki,
i. chemii,
j. informatyki.
II. Zawody, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:
1) za uzyskany w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) za uzyskanie wysokiego miejsca w innych niż ww. zawodach wiedzy, artystycznych lub
sportowych organizowanych przez 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 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 uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.
Szczegółowy wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych znajduje się w
załączniku nr 4

3. O przyjęciu kandydata do klasy dwujęzycznej decyduje w pierwszej kolejności wynik testu
predyspozycji językowych, który odbędzie się 10 czerwca 2020 r. o godzinie 15.00
w I LO w Rumi oraz na kolejnym etapie rekrutacyjnym suma punktów, o której mówi § 2
pkt 1,2.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem
MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów, przy
czym za uzyskanie z:
języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym - przyznaje się po 30 punktów
 bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów
 dobrym - przyznaje się po 20 punktów
 dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów
 dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów
języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,
o których mowa w art.44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej
w stopniu:
 celującym - przyznaje się po 20 punktów
 bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów
 dobrym - przyznaje się po 13 punktów
 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów
 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
§ 3.
1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie
oświaty przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów.
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie
oświaty przyjmowani są do klasy dwujęzycznej w pierwszej kolejności, jeżeli uzyskają
pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

§ 4.
Terminy dotyczące przyjęć do szkoły:
Lp.
1
1

2

3

4

5

6
7

8

9

Rodzaj czynności

Termin w postepowaniu
rekrutacyjnym
2
3
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej od 16 maja 2022 r.
dwujęzycznej
szkoły
ponadpodstawowej do 31 maja 2022 r.
podpisanego
przez
co
najmniej
jednego do godz. 15.00
rodzica/prawnego opiekuna. Wniosek będzie
dostępny na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły od 16 maja 2022 r.
ponadpodstawowej podpisanego przez co najmniej do 20 czerwca 2022 r.
jednego rodzica/prawnego opiekuna.
do godz. 15.00
Wniosek będzie dostępny na stronie szkoły w zakładce
REKRUTACJA.
Przeprowadzenie
sprawdzianu
kompetencji Od 1 – 13 czerwca 2022
godz. 15.00
językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.
7 czerwca o godz. 13.30 na stronie szkoły
www.lo1.rumia.pl będą zamieszczone szczegółowe
informacje dotyczące przeprowadzenia sprawdzianu.
Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Listy zawierające kody ewidencyjne kandydatów będą
dostępne w szkole oraz na stronie internetowej
szkoły: www.lo1.rumia.pl
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Do 17 czerwca 2022 r.
godz. 13.30
od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
do 13 lipca 2022 r.
21 lipca 2022 r. godz. 12.00

od 22 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00

10
11

12

13

Listy zawierające kody ewidencyjne przyjętych będą
dostępne w szkole oraz na stronie internetowej
szkoły: www.lo1.rumia.pl
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie do 1 sierpnia 2022r.
uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia do 3 dni od dnia wystąpienia
odmowy przyjęcia.
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania do 7 dni od dnia otrzymania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
uzasadniania odmowy
przyjęcia
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania do 3 dni od dnia złożenia
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
odwołania do dyrektora
szkoły

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a
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. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów
(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi
do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
§ 5.
Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
§ 6.
Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, starając się o przyjęcie
do szkoły, posługują się wyłącznie oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty.
§ 7.
Rodzice kandydatów do szkoły posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
składają
wniosek
do
starosty
powiatu
o
wskazanie
szkoły,
która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj
niepełnosprawności.

§ 8.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
Dyrektor szkoły
mgr Lucyna Penkowska

