
Regulamin rekrutacji                                                                                                                                      

do I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego                                                                           

w Zielonej Górze w roku szkolnym 2020/2021 

po ukooczeniu szkoły podstawowej. 

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U z 2019 r., 

 poz. 1148  ze zm. – rozdział 6 ) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 21 sierpnia 2019 r.  w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U z 2019 r., poz. 1737 ) . 

3. Zarządzenie Nr 4/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w 

sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego na rok szkolny 202/2021. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 ( Dz. U. poz. 493 z późn. zm. ) § 11b ust.2. 

 

II. Zasady ogólne 

1.    Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze  

          będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagającego     

          rekrutację. 

2.   W systemie tym kandydat określa swoje preferencje odnośnie szkoły i oddziałów na  

  etapie składania dokumentów. 

3.  W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci, dla których I LO jest szkołą  

 pierwszego wyboru, składają w szkole podanie – kwestionariusz będący     

wydrukiem wygenerowanym w internetowym systemie rekrutacji. 

4. W czasie rekrutacji kandydaci, którzy wybrali I LO jako szkołę pierwszego wyboru,  

składają w  szkole  kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

poświadczoną za zgodnośd z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej ,  którą  

kandydat ukooczył, kopię świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej  poświadczoną 

za zgodnośd z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej,  którą kandydat 

ukooczył. 

5. W procesie rekrutacji kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego oddziału lub  

nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów 

nie uzyskał wystarczającej liczby punktów uprawniających do przyjęcia. Jeżeli 

kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do więcej niż jednego 

oddziału – zostaje on przydzielony do tego oddziału, który określił jako swoją 

pierwszą preferencję. 

6. Warunkiem przyjęcia do I LO zakwalifikowanego przez system ucznia jest  

potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie w szkole oryginału 

świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

 

7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, Dyrektor Szkoły powołuje  



Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania 

członków. 

8.   Szkolna Komisja   Rekrutacyjna: 

       a)  podaje informacje o warunkach rekrutacji do I LO , udostępnia je na szkolnej  

            stronie internetowej (www. jedynka.zgora.pl) oraz wywiesza w widocznym  

            miejscu w budynku szkoły, 

       b) przeprowadza postepowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami  

           określonymi w regulaminie, 

       c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listę kandydatów  

           niezakwalifikowanych, 

      d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, 

      e) podaje informacje o wolnych miejscach w szkole, 

      f) sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego na każdym etapie rekrutacji.  

III.                Wymagane dokumenty 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły oraz karta pomocnicza , będące drukami  

wygenerowanymi przez system ze strony internetowego wspomagania rekrutacji. 

2. Oryginał lub kopia ukooczenia szkoły podstawowej  poświadczona za zgodnośd z 

oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej.. 

3. Oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  poświadczona 

za zgodnośd z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, zaświadczenia o 

udziale i sukcesach w konkursach przedmiotowych, dyplomy, zaświadczenia 

umożliwiające skorzystanie ze szczególnych uprawnieo.  

4. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w pkt. V.3, 

mianowicie: 

a) oświadczenie o wielodzietności kandydata,  

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawnośd, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz                                   

o niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem, 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.  

5. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

składają: oryginał świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej, oryginał 

zaświadczenia   o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,  kartę zdrowia,  

dwie fotografie oraz kartę informacyjną dla uczniów przyjętych do klas I   w I LO 

potwierdzoną własnoręcznym podpisem kandydata i rodzica (prawnego opiekuna). 

IV. Terminarz 

 

1. Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca 2020  roku do godz. 15.00  kandydaci do 

klasy pierwszej składają w  I LO  wniosek  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 



potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 roku do godz.15.00  kandydaci składają   kopię   

świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej, potwierdzonej przez dyrektora szkoły 

podstawowej. 

3. Od 31lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 kandydaci składają kopię 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzonej przez dyrektora 

szkoły podstawowej możliwośd zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym 

zamiana szkół do których kandyduje. 

4. 12 sierpnia  2020 roku  Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej oraz                               

kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej 

zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej 

a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.  

5.  Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 kandydaci 

umieszczeni na  listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają: oryginał 

świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej  i oryginał zaświadczenia   

 o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, kartę zdrowia,  dwie fotografie 

oraz kartę informacyjną dla uczniów przyjętych do klasy I w I LO potwierdzoną 

własnoręcznym podpisem kandydata i rodzica (prawnego opiekuna). 

 

6. 19 sierpnia  2020 r. do godz.14.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona               

i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane                      

w kolejności alfabetycznej. 

7. Do 22 sierpnia 2020 r. rodzic kandydata może wystąpid do  Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do szkoły. 

8. Uzasadnienie sporządza się w terminie  do 3 dni od dnia wystąpienia rodzica 

kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia  odmowy przyjęcia.  

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów 

uprawniającą do przyjęcia, oraz liczbę punktów uzyskaną przez kandydata.  

9. Rodzic kandydata może wnieśd do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

10.  Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjnej w terminie do 3  dni od dnia złożenia  odwołania do dyrektora szkoły.  

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

V. Procedura 

 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej I LO decyduje uzyskana przez niego lokata 

na liście kandydatów ( suma punktów uzyskana w wyniku postępowania 



rekrutacyjno-kwalifikacyjnego prowadzonego z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego wspomagania rekrutacji). 

2. Laureaci konkursów  przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty  oraz 

finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez  podmioty 

wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej są przyjmowani w pierwszej 

kolejności. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty , a 

olimpiad przedmiotowych na stronie MEN  

 

3.  W przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych  na pierwszym etapie  

postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego, na drugim etapie  brane są pod 

uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartośd: 

- wielodzietnośd rodziny kandydata; 

- niepełnosprawnośd kandydata; 

- niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata; 

- niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata; 

- niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata; 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie  postepowania rekrutacyjnego przyjmuje się 

kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

5. O przyjęciu do szkoły kandydata powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor I LO. 

6. We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszymi postanowieniami decyzje 

podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.  

7. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata w postępowaniu 

rekrutacyjno – kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów. 

 Na powyższą liczbę punktów składają się : 

7a). wynik łączny egzaminów kompetencyjnych po szkole podstawowej             

(maksymalnie 100 pkt.), 

7b).   za oceny z zajęd edukacyjnych na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej  

z języka polskiego, matematyki  i dwóch  obowiązkowych przedmiotów ustalonych 

przez szkołę wyrażone  w stopniu: 

- celującym – przyznaje się po 18 punktów, 

- bardzo dobrym – po 17 punktów, 

- dobrym – po 14 punktów,  

- dostatecznym – po 8 punktów, 

- dopuszczającym – po 2 punkty. 

7c). - za ukooczenie szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 7 pkt., 



7d). - za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumieo: 

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. 

- za 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; 

- za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 

powyżej, 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 1punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie                     

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 

7d), wymienione na świadectwie ukooczenia 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 osiągniecia wynosi 18 punktów. 

- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym  na rzecz środowiska 

szkolnego,  w szczególności w formie wolontariatu -  przyznaje się 3 punkty. 

 

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostad wpisane na 

świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej.  

O wpisie na świadectwo szkoły decyduje dyrektor szkoły podstawowej. 



 

7e). Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty lub jego wybranej części 

przelicza się punkty ze świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej  według  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. w sprawie sposobu przeliczania na 

punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych  w postępowaniu rekrutacyjnym, 

składu i szczegółowych zadao komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 

przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego. 

 

 

Oceny z przedmiotów, uzyskane na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej, brane pod uwagę 
w  I LO przy ustalaniu punktacji w poszczególnych typach klas: 

 Klasa IA – „Politechniczna” 

 fizyka 

 język obcy  

 Klasa I B  - „Pitagorejska” 

 geografia 

 język obcy 

 Klasa I C - „Medyczno -przyrodnicza” 

 biologia 
 chemia 

Klasa I D – „Przyrodniczo – matematyczna” 

 biologia 

 język obcy 

 Klasa IE  - „Prawniczo - dziennikarska” 

 historia 

 język obcy 
 

8. Liczbę punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty ustala się mnożąc sumę punktów 
procentowych uzyskanych z języka polskiego i matematyki wpisanych w 
zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,35  a języka 
obcego nowożytnego przez wskaźnik 0,3 (wynik podajemy z dokładnością do 
jedności). 
 

Zgodnie z eksperymentem pedagogicznym „Odpowiadam za swoją przyszłośd” – rola szkoły w 

budowaniu kapitału edukacyjnego ucznia w perspektywie wyzwao cywilizacyjnych i planów 



życiowych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, 

zarejestrowanym w MEN, kształcenie odbywa się w następującej formie:  

 w klasach  I i II – kształcenie ogólne; 

 od klasy I –  uczniowie rozszerzają pierwszy język obcy (w grupach lektoratowych); 

 po klasie II – uczniowie dokonują wyboru dwóch przedmiotów rozszerzonych, zgodnie  

z zainteresowaniami (zajęcia odbywają się w grupach międzyklasowych); 

 uczniowie mają możliwośd wyboru czwartego przedmiotu rozszerzonego 

(nieobowiązkowego). 
 

 

 


