
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI 

SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BRANIEWIE 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: 

- Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401); 

- Zarządzenie nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2022 r. w sprawie 
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych szkół 
ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. 

- Zarządzenia nr 14 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 r.  
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia 
miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. 

 

§ 1. 

Ustala się następujące terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa 

Nowowiejskiego w Braniewie: 

1. Od 16 maja 2022 r. (poniedziałek) do 21 czerwca 2022 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 

- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym (art. 130,  art. 134 UPO), (wzory dokumentów do pobrania na 

stronie internetowej: http://www.lobraniewo.pl/ ) 

2. Od 24 czerwca 2022 r. (piątek) do 13 lipca 2022 r. (środa) do godz. 12.00 – uzupełnienie 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

3. 20 lipca 2022r. (środa) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

4. Od 24 czerwca 2022 r. (piątek) do 22 lipca 2022 r. (piątek) do godziny 15.00 - 

potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

5.  25 lipca 2022 r. (poniedziałek) do godziny 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

6. 26 lipca 2022 r. (poniedziałek) - poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

 



7. Do 27 lipca 2022r. (środa) – opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji  

o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 

8. Do 28 lipca 2022r. (czwartek) – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

9. Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – 

sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

10. Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora 

szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

11. Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – rozpatrzenie przez dyrektora 

szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

§ 2. 

Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa 

Nowowiejskiego jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. 

§ 3. 

1. Suma punktów przeliczana z ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej dla kandydatów do wszystkich klas z przedmiotów: język polski i matematyka 

oraz dodatkowo z niżej wymienionych przedmiotów w klasach: 

I a) o profilu matematycznym – z geografii i języka angielskiego, 

I b) o profilu biologiczno-chemicznym - z biologii i chemii, 

I c) o profilu humanistycznym – z języka angielskiego i geografii 

ustalana jest następująco: 

celujący 18 pkt 

bardzo dobry 17 pkt 

dobry 14 pkt 

dostateczny  8 pkt 

dopuszczający             2 pkt 

 

2. Za szczególne osiągnięcia uczeń może otrzymać maksymalnie 18 punktów, w tym: 

2.1 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim 

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; 

2.2 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 



 

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; 

2.3 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; 

2.4 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad 

wojewódzkim lub wojewódzkim: 

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; 

2.5 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 



 

2.6 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 

4. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów; 

5. za aktywność na rzecz innych lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu 

3 punkty. 

§ 4. 

1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego  

w Braniewie mają kandydaci z największą ilością punktów. 

2. W przypadku równej ilości punktów preferencje w przyjęciu otrzymują kolejno: 

a) kandydaci z większą sumą punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych  

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: 

• matematyki i języka angielskiego (w klasie o profilu matematycznym), 

• biologii i chemii (w klasie o profilu biologiczno – chemicznym), 

• języka polskiego lub języka angielskiego i geografii (w klasie o profilu 

humanistycznym), 

b) posiadający lepszą ocenę z zachowania, 

c) sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, 

d) kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program nauki 

 

§ 5. 

Laureaci konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego są przyjmowani w pierwszej 

kolejności, niezależnie od wyników badania osiągnięć zgodnie z preferencjami określonymi  

w odrębnych przepisach. 

 

§ 6. 

Wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia należy 

dokonać w terminie do 28 lipca 2022 r. (czwartek). 

 

§ 7. 

Wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej należy 

dokonać w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

 

 



§ 8. 

O przyjęciu dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy decyduje dyrektor szkoły. 

Zainteresowani powinni przedstawić: 

1. ostatnie świadectwo wydane w Polsce, 

2. świadectwo (zaświadczenie) wydane przez szkołę za granicą. 

 

§ 9. 

Z listy uczniów przyjętych do szkoły dyrektor szkoły tworzy oddziały klasowe, które liczą nie 

mniej niż 30 uczniów. 


