
Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Gogolinie na rok szkolny 2020/2021 

Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej  
w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Gogolinie 

na rok szkolny 2020/2021. 

 
Podstawa prawna:  

1. art. 154 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 
r., poz.996 ze zm.); 

2. Rozporządzenie MEN  z dnia  z dnia 21  sierpnia 2019  r. w  sprawie przeprowadzania 
postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego  do  publicznych 
przedszkoli, szkół, placówek i centrów; 

3. Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r.; 
4. §  11b ust.  2  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 późn. zm.) 

 Postępowanie kwalifikacyjne: 

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną w składzie: 
1) przewodniczący komisji; 
2)  członkowie komisji: 

• wychowawca przyszłej klasy pierwszej 
• doradca zawodowy 
• nauczyciel matematyki 
• nauczyciel informatyki 
• inni nauczyciele 

2. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala listy i sporządza protokoły. 
3. O zakwalifikowaniu do klasy decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata, aż 

do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (26 osób). 
4. W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja prowadzona będzie wyłącznie przez stronę 

internetową  Liceum;  zgłoszenie  kandydata  odbywać  się  będzie  przez  złożenie 
formularza znajdującego się na stronie szkoły: www.lo.gogolin.com.pl 

5. W  roku  szkolnym  2020/2021  w  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  KEN  w  Gogolinie 
zostanie  utworzona  klasa  o  ukierunkowaniu  matematyczno‐informatycznym. 
Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka,  informatyka,  trzeci przedmiot 
do wyboru w trakcie rekrutacji (fizyka  lub geografia); uczniowie będą realizować ten 
przedmiot,  na  który  zgłosi  się więcej  uczniów.    Języki  obce:  język  angielski  i  język 
niemiecki.  Ponadto  uczniowie  klasy  będą  mogli  realizować  zajęcia  z  grafiki 
komputerowej i elementów robotyki. 
 



6. Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata 
a.  Laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych   o  zasięgu ogólnopolskim  oraz 

laureaci konkursów  przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty 
na szczeblu wojewódzkim  i ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej 
kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej  na podstawie  imiennego 
zaświadczenia.  
 

7. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt.  
8. W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą: 

  
1. Wyniki egzaminu po szkole podstawowej: 
a) język polski – mnoży się przez 0,35, 
b) matematyka – mnoży się przez 0,35, 
c) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3. 
  
2.  Oceny  z  języka  polskiego,  matematyki  oraz  dwóch  obowiązkowych  zajęć 
edukacyjnych do danego oddziału, wymienione na  świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, przeliczone są w stopniu: 

a) celujący – 18 pkt 
b) bardzo dobry ‐17 pkt 
c) dobry – 14 pkt 
d) dostateczny‐ 8 pkt 
e) dopuszczający – 2 pkt 

 
W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu matematyczno – 
informatycznym brane będą pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:  

a) informatyka 
b) fizyka/geografia 

 
3.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt. 
  
4.   Osiągnięcia  w  zakresie  aktywności  społecznej,  w  tym  na  rzecz  środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt 
  
5.  Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 18 pkt.: 
  
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
  
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 
się 7 punktów, 
  
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 
się 5 punktów, 



  
 2)  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; 

  
 3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1)  
i 2), artystycznych  lub sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty  lub  inne 
podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu: 

  
a) międzynarodowym – 1, 2, 3 miejsce– przyznaje się 4 punkty, 
b) krajowym – 1,2, 3 miejsce – przyznaje się 3 punkty, 
c) wojewódzkim – 1,2 miejsce – przyznaje się 2 punkty, 
d) powiatowym ‐ 1 miejsce – przyznaje się 1 punkt. 

W  przypadku,  gdy  zawody  sportowe  nie  są wymienione w wykazie  zawodów  sportowych 
organizowanych  przez  gminne  związki  sportowe,  wojewódzki  związek  sportowy  i  polskie 
związki sportowe, a absolwent szkoły podstawowej legitymuje się odpowiednim dokumentem 
potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i powyższe osiągnięcia zostały wymienione 
na  świadectwie  ukończenia  szkoły,  szkolna  komisja  rekrutacyjna  uwzględnia  te  zawody  
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

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 pkt. 
  
 Uwaga!  Brane  będą  pod  uwagę  tylko  osiągnięcia  ucznia  wpisane  na  świadectwie 
ukończenia  szkoły  podstawowej.  O  wpisie  decyduje  dyrektor  szkoły  podstawowej. 
    



Tryb odwoławczy 

  
1. W terminie do 22  sierpnia  2020 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 
  
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 
punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 
  
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
  
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 
3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do 
sądu administracyjnego. 
 
 
 

 


