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Podstawa prawna: 
 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.  
2. Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także 
terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, 
o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla 
dorosłych na rok szkolny 2022/2023  
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 (Dz. U. poz. 1394 z późn. zm.) 
5. 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.) 

§1 

 Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 
powoływana przez Dyrektora Szkoły. 

 Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie 
do Dyrektora Szkoły. 

 W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności 
(zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej  
z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. 
poz.1000). 

§2 

1. Do 4-letniego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach przyjmowani są 
absolwenci szkół podstawowych. 

2. Do szkoły przyjmowani są kolejno uczniowie z największą ilością punktów. Zasady punktacji 
określone są w §3. 
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§3 

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za: 

1. Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów 

2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

• maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych według skali: 

OCENA PUNKTY 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 

• Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka oraz 2 przedmioty z najlepszym wynikiem 
spośród: język obcy (angielski lub niemiecki), historia, biologia, geografia, fizyka, chemia. 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się   
7 punktów. 

4. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z:  
o języka polskiego – mnoży się przez 0,35 

o matematyki - mnoży się przez 0,35 

o języka obcego nowożytnego -mnoży się przez 0,3 

5. Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów): 

a)  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt. 
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt. 
- tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt. 

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt. 
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 
7 pkt. 
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 
5 pkt. 
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt. 
 - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.- tytułu 
finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt. 
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c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub 
sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 5.1 podpunkt 5 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. 
d).osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko 
szkolne) – maksymalnie 3 pkt. 

 §4 

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości  
lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do 
wybranej  szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

2. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów 
oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

§5 

W roku szkolnym 2022/23 rekrutacja jest procedowana zgodnie z harmonogramem rekrutacji (§6)   
w następujący sposób: 
 
1. za pomocą formularza elektronicznego uruchomionego na stronie internetowej szkoły 
     https//liceum-glucholazy.pl,  zakładka: rekrutacja 

oraz 
2. poprzez składanie podania w formie papierowej w sekretariacie Niepublicznego Liceum 
Ogólnokształcącego w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 10, I piętro. 

Do podania należy dołączyć: 

1. Oryginał / kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

2. Oryginał / kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

3. Dwie fotografie legitymacyjne (podpisane czytelnie na odwrocie: nazwisko, imię, data 
urodzenia, adres zamieszkania); 

4. Opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej – jeżeli została wydana  

5. Zaświadczenie (zaświadczenia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, 
o których mowa w § 5; 

6. Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  
i wizerunku przez Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Głuchołazach  
w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły. 
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§6  

Rekrutację na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się w następujących terminach:         

         
Lp. 

Rodzaj czynności Terminy w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy  
w postępowaniu  
uzupełniającym 

 

1. ZŁOŻENIE WNIOSKU o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/opiekuna prawnego) wraz z 
dokumentami (załacznikami) 

Od 16 maja 2022 r.  
do 20 czerwca 2022 r. 
w godz. 8.00-15.00 

Od 2 sierpnia 2022 r. 
do 4 sierpnia 2022 r. 
w godz. 10.00-12.00 

2. UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o przyjęcie do szkoły o:                                                        
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
- 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 

Od 24 czerwca 2022r.  
do 13 lipca 2022 r. 
w godz. 10.00-15.00 

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zawalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 

20 lipca 2022 r. 15 sierpnia 2022 r. 

4. POTWIERDZENIE WOLI  przyjęcia do szkoły poprzez 
przedłożenie ORYGINAŁU ŚWIADECTWA ukończenia 
szkoły oraz ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w 
uzupełnieniu wniosku o przyjęciew do szkoły 
ponadpodstawowej. 

Od 20 lipca 2022 r.  
do 28 lipca 2022 r. 
w godz. 10.00-15.00 

od 17 sierpnia 2022 r. 
do 19 sierpnia 2022 r. 
do godz. 15.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

29 lipca 2022 r. 23 sierpnia 2022 r. 

6. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

Do 4 sierpnia 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r. 

§7 

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa 
oświatowego. 


