
Zasady rekrutacji do Niepublicznego Liceum 

Ogólnokształcącego „Klasyk” w Puławach 

 
  

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej LO w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

Podstawa prawna: 

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej  są zgodne z: 

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. 

zm.), 

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 
 Rozporządzenie 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 z późn. zm.) 

 Zarządzenie numer 7 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2021 

 

 

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: 

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych przez 

kandydata; 

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a. 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; 

b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu. 



5. Sposób przeliczania punktów poszczególnych kryteriów w uwzględnianych 

w postępowaniu rekrutacyjnym określa Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej 

z dnia 21 sierpnia 2019 r.  

6. Maksymalna liczba uzyskanych w procesie rekrutacyjnym wynosi 200 punktów. 

Liczba uzyskanych punktów decyduje o kolejności przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej. 

W razie równej liczby punktów wszyscy kandydaci są przyjmowani. 

7. Kandydaci biorący udział w elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej             z 

wybranych przez siebie szkół, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, o przyjecie          do 

których się ubiegają.  

8. 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 jest wystarczająca do przyjęcia.  

9. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez 

dostarczenie:  

a. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

b. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

10. Procesem rekrutacyjnym kieruje komisja rekrutacyjna, od której decyzji przysługuje 

rodzicom/prawnym opiekunom kandydata odwołanie do dyrektora szkoły.  

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego. Wszystkie 

wnioski odwołania wymagają formy pisemnej. 

11. Kandydaci którzy nie zostali przyjęci w procesie elektronicznym są przyjmowani do 

liceum na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjnej. 

 

 

 


