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R E G U L A M I N 

rekrutacji do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej 

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku 

w roku szkolnym 2021/2022 

 
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  (Dz.U. z 11.09.2019 r., poz. 1737) 

2. Zarządzenie nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania 

dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II 

stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022 

§ 1 

Nabór do klasy pierwszej SLO przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

§ 2 

O przyjęciu do klasy pierwszej SLO w Lęborku decyduje suma punktów poniższego postępowania 

kwalifikacyjnego. 

§ 3 

Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym i międzyoddziałowym. Przedmioty rozszerzone 

prowadzone są od klasy pierwszej. Wyboru przedmiotów rozszerzonych uczeń dokonuje na etapie 

naboru. 

§ 4 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Lęborku prowadzi nabór do klas pierwszych, z których 

tworzy 3 grupy profilowe: 

 

KLASA GRUPY PROFILOWE PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

klasy 

pierwsze 

mat-fiz-inf-ang 
j. angielski, matematyka, fizyka, 

informatyka 

biol-chem-ang j. angielski, biologia, chemia 

językowa /dwujęzyczna 

j. angielski, j. niemiecki, do wyboru 

geografia lub j. polski  oraz j. hiszpański 

na poziomie podstawowym 

przedmioty realizowane częściowo w 

języku angielskim: biologia, informatyka 
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§ 5 

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, 

zwanego dalej SLO, w roku szkolnym 2021/2022 jest ukończenie szkoły podstawowej. 

§ 6 

1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do SLO w roku szkolnym to: 

1) wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej - wydrukowany z rekrutacji 

elektronicznej; 

2) poświadczona kopia lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

3) poświadczona kopia lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

4) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim; 

5) dwie fotografie (na odwrocie fotografii czytelnie napisane: imię, nazwisko i adres 

zamieszkania); 

6) karta zdrowia i szczepień. 

§ 7 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej SLO decyduje suma punktów możliwych do uzyskania 

w procesie rekrutacyjnym. Maksymalnie kandydat może zdobyć 200 punktów, w tym: 

1) 100 punktów uzyskanych w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawartych w zaświadczeniu o 

szczegółowych wynikach egzaminu, 

2) 100 punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch spośród trzech 

wskazanych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Na 100 punktów wymienionych w § 7 ust.1 pkt.2 składają się: 

1) 72 punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. W poszczególnych grupach profilowych są to: 

 

KLASA GRUPY PROFILOWE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 

klasy 
pierwsze 

 mat-fiz-inf-ang 
do wyboru (dwa przedmioty): fizyka, 
informatyka, j. obcy 

biol-chem-ang 
do wyboru (dwa przedmioty): biologia, 
chemia, j. obcy 

 językowa /dwujęzyczna 
do wyboru (dwa przedmioty): j. obcy lub 
historia i drugi j. obcy lub geografia  
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2) 28 punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej. 

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki oraz każdego z dwóch 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

1) celujący – 18 punktów, 

2) bardzo dobry – 17 punktów, 

3) dobry – 14 punktów, 

4) dostateczny – 8 punktów, 

5) dopuszczający- 2 punkty. 

4. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

1) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów; 

2) za 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; 

3) za 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 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; 

4) 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, 



4 

 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 
 

5) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 22 ust. 6 systemie oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem 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. 

6) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4,  

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne przedmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowy - 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 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.  

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. 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. 

§ 8 
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1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do SLO 

niezależnie od innych kryteriów zawartych w regulaminie. Informacja o uzyskaniu tytułu 

laureata lub finalisty konkursów i olimpiad przedmiotowych winna być umieszczona na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Do SLO będą kwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali w trakcie postępowania 

kwalifikacyjnego minimum 100 punktów i zachowanie co najmniej dobre. 

3. Absolwent SJSP LTO w Lęborku otrzymuje dodatkowo 5 punktów. 

4. Kryteria wymienione w § 8 ust.2 i 3 stanowią tzw. kryteria szkolne. 

5. Szkoła zastrzega sobie 5 miejsc dla kandydatów w szczególnej sytuacji, którzy mogą być 

przyjęci na innych zasadach rekrutacyjnych. 

§ 9 

Dyrektor SLO powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, która pracuje zgodnie z 

przedstawionym poniżej harmonogramem: 

 

od 17 maja 2021r. 

do 21 czerwca 2021r. 

- 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. 

od 25 czerwca 2021r.  

do 14 lipca 2021r. 

- do godz.15:00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty kopie lub oryginał - oraz   innych   dokumentów 
potwierdzających osiągnięcia. 

do 14 lipca 2021r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 21 lipca 2021r. 

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 okoliczności zweryfikowanych przez 
wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w 
oświadczeniach. 

22 lipca 2021r.  
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy 
uzyskali prawo przyjęcia do SLO w Lęborku. 
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od 

23 lipca 2021r.  

 

do 

30 lipca 2021r.  

- do godz.15:00 

Potwierdzenie  przez  kandydata  lub  rodzica/opiekuna  
prawnego kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci 
dostarczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i  oryginału  zaświadczenia  o  wynikach 
egzaminu   ósmoklasisty. Brak tak rozumianego 
potwierdzenia woli oznacza rezygnację z nauki w SLO w   
Lęborku.    

2 sierpnia 2021r. - godz.10:00 

Ogłoszenie  listy  kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do  
SLO  w Lęborku na podstawie złożonych przez nich 
oryginałów dokumentów. 

2 sierpnia 2021r. 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

 
 

§10 

1. Wynik przeprowadzonego na przełomie czerwca i lipca 2021 postępowania rekrutacyjnego do 

klas pierwszych Społecznego Liceum Ogólnokształcącego podaje się do publicznej wiadomości 

w formie listy, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu 

kandydata do szkoły. 

2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego 

kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do poszczególnych klas. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

4. Listę przyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym 

miejscu w szkole oraz na stronie internetowej. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

5. Do 3 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły można wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

6. Dyrektor SLO w Lęborku rozpatruje odwołania od wyników i przebiegu rekrutacji w terminie 3 

dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy. 

§11 

1. W przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. 

 


