Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
§1
Informacje ogólne

1 Rekrutację przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 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.)
Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910.) oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737)

2 Kandydat do klasy pierwszej przed złożeniem dokumentów ma obowiązek zapoznać
się ze Statutem Szkoły, dostępnym na stronie http://www.liceum.nowaruda.pl .
Złożenie podania z podpisem kandydata jest równoznaczne z oświadczeniem przyjęcia
postanowień Statutu Szkoły i zobowiązaniem się do ich przestrzegania w wypadku,
gdy kandydat zostanie przyjęty do klasy pierwszej.
3 W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzamy nabór do klas pierwszych. Uczniowie,
po pierwszym semestrze klasy pierwszej, będą mieli prawo wyboru przedmiotów w
zakresie rozszerzonym.
4 Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka
Sienkiewicza w Nowej Rudzie odbywa się elektronicznie poprzez platformę Vulcan.
Wnioski uczniów będą składane papierowo po uprzednim zalogowaniu oraz
wypełnieniu i wydrukowaniu tego wniosku z systemu dostępnego pod adresem:
https://dolnoslaskie.edu.com.pl
§2
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych. W procesie
rekrutacji będą brane tylko te wnioski pod uwagę, które znajdą się w systemie. System
elektroniczny dostępny będzie od 17.05.2021 roku
§3
Zasady przeliczania punktów rekrutacyjnych po ósmej klasie szkoły podstawowej:
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa
w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt. 1
ustawy – Prawo oświatowe:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
- mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3;
2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art.
135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2 art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143
ust. 3 pkt. 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych odpowiednio na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły
podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny
wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
§4
W postępowaniu rekrutacyjnym przy przeliczaniu ocen na punkty, będą brane pod uwagę
oceny z: języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz jednego przedmiotu wybranych
przez ucznia ósmej klasy, spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.
§5
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo
promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia
branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem, którym mowa w 134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust.
4 pkt 2, art. 137 ust 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3 art. 140 ust. 3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt. 3
ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 7 punktów.
§6
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w 134 ust. 2 pkt 4 lit. a,
art. 137 ust 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt. 4 lit. a ustawy –
Prawo oświatowe, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim,
organizowanym przez kuratorów 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 międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) 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;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 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.
§7
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, 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.
§8
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20j ust. 2 pkt 5
lit. b ustawy po gimnazjum, w art 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137
ust 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt. 4 lit.b ustawy – Prawo
oświatowe. przyznaje się 3 punkty.
§9
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5
lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.
§ 10
1. 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, języka obcego nowożytnego oraz
jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust.
3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1. Języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów;
c)

dobrym – przyznaje się po 25 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów;
e)

dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów.

2. Wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 30 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów;
c)

dobrym – przyznaje się po 20 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów;
e)

dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.
§ 11

W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do
szkoły wchodzi 5 nauczycieli.
§ 12
Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym
zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji, a w przypadku nowo tworzonej
szkoły, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe - zmiany dokonuje
dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z organem
prowadzącym. O którym mowa w art. 159 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, albo osoba
upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo
oświatowe.
§ 13
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa
wust.1 lub 2, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, o których mowa wust.1, organizowane w
placówce, o której mowa wust.1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata
3) wynik egzaminu ósmoklasisty
4) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły ocen z języka polskiego i matematyki
oraz dwóch przedmiotów tj. języka angielskiego i geografii
5) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
6) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

§ 14
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 15

Informacje dotyczące naboru do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka
Sienkiewicza w Nowej Rudzie można uzyskać w sekretariacie szkoły os. Piastowskie 17, lub
pod numerem telefonu 74 872 25 77, lub na stronie internetowej szkoły:
www.liceum.nowaruda.pl.

§ 16
1. Rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo odwołania od decyzji
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od momentu
ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.
2. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie szkoły w formie pisemnej.
3. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w ciągu trzech dni i o swojej decyzji
powiadomi pisemnie składających odwołanie.
§ 17
Terminy postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Lp.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku
wraz z dokumentami(podpisanego przez co
najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna) o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie
nowego wniosku, w tym zmiana przez
kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na
zmianę szkół do których kandyduje
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków poświadczonych w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalonych przez wójta (burmistrza
lub prezydenta) okoliczności wskazanych w

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postepowaniu
uzupełniającym

Od 17 maja 2021 r.
do 21czerwca 2021 r.
(do godziny 15:00)

Od 3 sierpnia 2021 r
do 5 sierpnia 2021 r
(do godziny 15:00)

Od 25 czerwca do
14 lipca 2021 r.

Do 14 lipca 2021 r

Do 5 sierpnia 2021 r

Do 21 lipca 2021 r.

Do 13 sierpnia 2021 r

10.

oświadczeniach
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej oraz
oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do
szkoły
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną
uzasadnienie odmowy przyjęcia

11.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

12

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

5.

6.

7.
8.
9.

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r

Od 23 lipca 2021 r
do 30 lipca 2021 r
do godziny 15:00

Od 17 sierpnia 2021 r
do 20 sierpnia 2021 r
do godziny 15:00

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

Do 5 sierpnia 2021 r

26 sierpnia 2021 r.

Do 3 dniu od dnia wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania
odmowy przyjęcia
Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do
dyrektora szkoły

Powyższe zasady rekrutacji wchodzą w życie z dniem 26 lutego 2021 roku.
Dyrektor Szkoły
…………………………………

Szkolna Komisja Rekrutacyjna
………………….………..
……………………………
……………………………
…………………………….
……………………………

