Załącznik
do Zarządzenia Dyrektora I LO nr 25/2022
z dn. 28.02.2022 r.

Regulamin rekrutacji
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego
w Zamościu
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:

I.

1.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późn. zm.),

2.

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 2019r., poz. 1737),

3.

Rozporządzenie MEN 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. z 2020r., poz. 493 z późn. zm.),

4.

Zarządzenie nr 7/2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania
dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych (…) na terenie wojewódz
twa lubelskiego,

5.

Zarządzenie nr 20/2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 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, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2022/2023 w województwie lubelskim.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego
Data

Informacja o etapie

16.05 - 24.06.2022 r.

Rejestracja kandydatów w systemie PCSS NABÓR
oraz składanie podań do szkoły

24.06 - 14.07.2022 r.

Dostarczanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
oraz zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty

22.07.2022 r.

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia

22 –28.07.2022 r.

Deklaracja woli podjęcia nauki

29.07.2022 r.

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych
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II.

Oddziały – oferta szkoły
KLASA 1A
30 miejsc
MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA
I ROBOTYKI
Współpraca z AGH (Rok zerowy: matematyka, fizyka)
Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim (fakultet matematyczno-informatyczny)
przedmioty rozszerzone* - matematyka, fizyka
języki obce:
- kontynuacja: język angielski
- drugi język obcy do wyboru** (język hiszpański / język niemiecki)
koło naukowe: programowanie i robotyka
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka,
fizyka.
*Dla osób chętnych istnieje możliwość realizacji trzeciego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w grupach
międzyoddziałowych. Powstanie grup z wybranego przedmiotu uzależnione jest od liczby uczniów
deklarujących naukę.
**Dla osób chętnych oferujemy możliwość dołączenia do grupy międzyoddziałowej z języka rosyjskiego
lub języka francuskiego. Powstanie grup z wybranego języka obcego uzależnione jest od liczby uczniów
deklarujących naukę tego języka.

W ramach profilu oferujemy:
- treści programowe z matematyki i fizyki realizowane na poziomie rozszerzonym,
- dla chętnych przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach z matematyki, fizyki
i innych,
- praktyczne ćwiczenia z zakresu obowiązkowego i dodatkowego z fizyki - Spotkania
z fizyką,
- wyjazdy na wykłady, ćwiczenia, pokazy, konferencje prowadzone przez pracowników
wyższych uczelni,
- koła przedmiotowe z matematyki i fizyki,
- dla chętnych koła przedmiotowe uzupełniające wiedzę po szkole podstawowej i zdalnym
nauczaniu,
- dla chętnych zajęcia Rok zerowy AGH z matematyki i fizyki oraz zajęcia we współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim,
- ciekawe lekcje z wykorzystaniem multimediów,
- stałe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie zajęć specjalistycznych
i dydaktyczno- wyrównawczych.
KLASA 1B
MATEMATYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

30 miejsc

Współpraca z AGH (Rok zerowy: matematyka)
Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim (fakultet matematyczno-informatyczny)
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przedmioty rozszerzone* - matematyka, język angielski
języki obce:
- kontynuacja: język angielski
- drugi język obcy do wyboru** (język hiszpański / język niemiecki)
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka,
fizyka.
*Dla osób chętnych istnieje możliwość realizacji trzeciego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w grupach
międzyoddziałowych. Powstanie grup z wybranego przedmiotu uzależnione jest od liczby uczniów
deklarujących naukę.
**Dla osób chętnych oferujemy możliwość dołączenia do grupy międzyoddziałowej z języka rosyjskiego
lub języka francuskiego. Powstanie grup z wybranego języka obcego uzależnione jest od liczby uczniów
deklarujących naukę tego języka.

W ramach profilu oferujemy:
- treści programowe z matematyki i języka angielskiego realizowane na poziomie
rozszerzonym,
- dla chętnych przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach z matematyki
i języka angielskiego,
- wyjazdy na wykłady, ćwiczenia, pokazy, konferencje prowadzone przez pracowników
wyższych uczelni,
- spotkania i wykłady odbywające się w naszej szkole, przeprowadzone przez pracowników
uczelni wyższych,
- koła przedmiotowe z matematyki i języka angielskiego,
- dla chętnych zajęcia Rok zerowy AGH z matematyki oraz zajęcia we współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim,
- dla chętnych koła przedmiotowe uzupełniające wiedzę po szkole podstawowej i zdalnym
nauczaniu,
- pracę w zespołach zadaniowych realizujących interdyscyplinarne projekty edukacyjne,
- ciekawe lekcje z wykorzystaniem multimediów,
- stałe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie zajęć specjalistycznych
i dydaktyczno- wyrównawczych.

KLASA 1C
GEOGRAFICZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

30 miejsc

Klasa pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej
Współpraca z AGH (Rok zerowy: geografia)
przedmioty rozszerzone* – geografia, język angielski
języki obce:
- kontynuacja: język angielski,
- drugi język obcy do wyboru** (język hiszpański / język niemiecki)
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przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka,
geografia.
*Dla osób chętnych istnieje możliwość realizacji trzeciego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w grupach
międzyoddziałowych. Powstanie grup z wybranego przedmiotu uzależnione jest od liczby uczniów
deklarujących naukę.
**Dla osób chętnych oferujemy możliwość dołączenia do grupy międzyoddziałowej z języka rosyjskiego
lub języka francuskiego. Powstanie grup z wybranego języka obcego uzależnione jest od liczby uczniów
deklarujących naukę tego języka.

W ramach profilu oferujemy:
- treści programowe z geografii i języka angielskiego realizowane na poziomie
rozszerzonym,
- dla chętnych przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach z geografii, języka
angielskiego,
- dla chętnych zajęcia Rok zerowy AGH z geografii,
- dla chętnych koła przedmiotowe uzupełniające wiedzę po szkole podstawowej i zdalnym
nauczaniu,
- wyjazdy na wykłady, ćwiczenia, pokazy, konferencje prowadzone przez kadrę UMCS,
SGH i innych uczelni,
- spotkania i wykłady odbywające się w naszej szkole, przeprowadzone przez pracowników
uczelni wyższych,
- ciekawe lekcje z wykorzystaniem multimediów,
- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych, wycieczki i zajęcia w terenie,
- spotkania z ciekawymi ludźmi, w tym podróżnikami,
- spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych krajów – ćwiczenia językowe w praktyce,
- pracę w zespołach zadaniowych realizujących interdyscyplinarne projekty edukacyjne,
- stałe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie zajęć specjalistycznych
i dydaktyczno-wyrównawczych.

KLASA 1D
HUMANISTYCZNO - PRAWNICZA

30 miejsc

Klasa pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Współpraca z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS
przedmioty rozszerzone - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
języki obce:
- kontynuacja: język angielski,
- drugi język obcy do wyboru* (język hiszpański / język niemiecki)
dla chętnych koło naukowe - język łaciński w prawie i w naukach humanistycznych
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka,
historia.
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*Dla osób chętnych oferujemy możliwość dołączenia do grupy międzyoddziałowej z języka rosyjskiego
lub języka francuskiego. Powstanie grup z wybranego języka obcego uzależnione jest od liczby uczniów
deklarujących naukę tego języka.

W ramach profilu oferujemy:
- rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
- język łaciński w prawie i w naukach humanistycznych z elementami retoryki i kultury
antycznej,
- współpracę z wydziałami kierunków humanistycznych uczelni lubelskich (UMCS, KUL),
- dla chętnych przygotowanie do olimpiad oraz do konkursów recytatorskich, literackich,
dziennikarskich i innych konkursów z przedmiotów humanistycznych,
- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych i innych, zgodnie z profilem klasy,
- dla chętnych koła przedmiotowe uzupełniające wiedzę po szkole podstawowej i zdalnym
nauczaniu,
- ciekawe lekcje z wykorzystaniem multimediów,
- wyjścia do Sądu na rozprawy sądowe, do Zakładu Karnego, do Urzędu Skarbowego,
- symulacje rozpraw sądowych w sali dawnego sądu,
- prelekcje i wykłady prowadzone przez sędziów, kuratorów, pracowników instytucji
samorządowych,
- stałe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie zajęć specjalistycznych
i dydaktyczno- wyrównawczych.

KLASA 1E
LINGWISTYCZNA

30 miejsc

Klasa pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Przedmioty rozszerzone* – język polski, język angielski
języki obce:
- kontynuacja: język angielski
- drugi język obcy do wyboru** (j. hiszpański / j. niemiecki) – dodatkowe godziny lekcyjne
w tygodniu,
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka,
drugi język obcy.
*Dla osób chętnych istnieje możliwość realizacji trzeciego przedmiotu na poziomie rozszerzonym w grupach
międzyoddziałowych. Powstanie grup z wybranego przedmiotu uzależnione jest od liczby uczniów
deklarujących naukę.

**Uczniowie przy naborze deklarują chęć nauki drugiego języka obcego. Powstanie grup z wybranego języka
obcego (język hiszpański lub język niemiecki) uzależnione jest od liczby uczniów deklarujących ten język.

W ramach profilu oferujemy:
- treści programowe z języka polskiego, języka angielskiego realizowane na poziomie
rozszerzonym,
- zwiększona liczba zajęć drugiego języka obcego,
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- pracę w zespołach zadaniowych realizujących interdyscyplinarne projekty edukacyjne,
- dla chętnych przygotowanie do udziału w konkursach oraz olimpiadach polonistycznych
i lingwistycznych, w konkursach literackich i dziennikarskich,
- dla chętnych koła przedmiotowe uzupełniające wiedzę po szkole podstawowej i zdalnym
nauczaniu,
- zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów rozszerzonych, wycieczki krajoznawcze
i edukacyjne,
- spotkania z ciekawymi ludźmi z różnych krajów – ćwiczenia językowe w praktyce,
- ciekawe lekcje z wykorzystaniem multimediów,
- współpracę z lubelskimi uczelniami - UMCS i KUL,
- stałe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie zajęć specjalistycznych
i dydaktyczno- wyrównawczych.

KLASA 1F, 1G
BIOLOGICZNO - MEDYCZNA

60 miejsc

Współpraca z AGH (Rok zerowy: chemia)
Współpraca z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS oraz z Wydziałem Chemii
Uniwersytetu Przyrodniczego
przedmioty rozszerzone - biologia, chemia lub matematyka*
języki obce:
- kontynuacja: język angielski
- drugi język obcy do wyboru** (w grupach międzyoddziałowych): j. rosyjski, j. francuski,
j. hiszpański, j. niemiecki
- program autorski: język łaciński w medycynie
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka,
biologia.
*Możliwość wyboru rozszerzenia z chemii lub matematyki.
**Uczniowie przy naborze deklarują chęć nauki drugiego języka obcego. Powstanie grup z wybranego języka
obcego uzależnione jest od liczby uczniów deklarujących ten język.

W ramach tego profilu oferujemy:
- rozszerzony program nauczania biologii i chemii lub matematyki,
- język łaciński w medycynie,
- zajęcia laboratoryjne z chemii w ramach ćwiczeń obowiązkowych i dodatkowych,
- współpracę z uczelniami lubelskimi, szpitalem, laboratorium, zajęcia dydaktyczne
w ogrodzie zoologicznym, botanicznym, w Centrum Nauki Kopernik, w Roztoczańskim
Parku Narodowym itp.,
- dla chętnych przygotowanie do udziału w olimpiadzie biologicznej, chemicznej,
ekologicznej i innych konkursach,
- dla chętnych zajęcia Rok zerowy AGH z chemii, zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów
rozszerzonych (m.in. Szkolne Laboratorium Chemiczne, warsztaty biologiczne w ramach
projektów),
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- dla chętnych koła przedmiotowe uzupełniające wiedzę po szkole podstawowej i zdalnym
nauczaniu,
- ciekawe lekcje z wykorzystaniem multimediów,
- stałe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie zajęć specjalistycznych
i dydaktyczno- wyrównawczych.

III.

Kryteria przyjęcia do szkoły
1. Rekrutacja do szkoły będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został
oddany elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych pod nazwą PCSS Nabór www.nabor.pcss.pl/zamosc/
2. Kandydat wypełnia wniosek elektronicznie, wybierając maksymalnie trzy szkoły
oraz dowolną liczbę oddziałów każdej z nich.
3. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanych przez kandydata.
4. Formularz wniosku po elektronicznym wypełnieniu należy wydrukować, podpisać
i dostarczyć do szkoły tzw. pierwszego wyboru.
5. Kandydaci uzupełniają wniosek o wymagane dokumenty (składane również tylko
do szkoły tzw. pierwszego wyboru):
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
c) 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
d) dyplomy, zaświadczenia, oświadczenia potwierdzające dodatkowe, punktowane,
kryteria.
6. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych
za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
oraz punkty stanowiące wynik egzaminu ósmoklasisty.
7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.
8. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie
rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny
wyrażone w stopniu:
a) celującym

– przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym

– przyznaje się po 17 punktów;
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c) dobrym

– przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym

– przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym

– przyznaje się po 2 punkty

9. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
10. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
w tym 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:
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:
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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)
b)
c)
d)

międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
krajowym – przyznaje się 3 punkty,
wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

11. 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, 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.
12. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
13. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik
przedstawiony w procentach z:
1) języka polskiego,
2) matematyki,
– mnoży się przez 0,3.
3) języka obcego nowożytnego,
– mnoży się przez 0,2.
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14. W procesie rekrutacji uwzględnia się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, które uprawniają do przyjmowania laureatów
i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół, zgodnie z ogłoszonym
zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wykaz olimpiad dostępny pod adresem:
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11783
15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
w całości lub jego danej części, na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust.2 ustawy,
zastosowanie mają przepisy § 13 ust.1 i 2 rozporządzenia.
16. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów zastosowanie maja dodatkowe
kryteria do momentu zróżnicowania kandydatów:
a) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
b) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą.
17. Elementy procedury odwoławczej:
a) W terminie do 3 sierpnia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata.
b) W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja
rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która
uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym
c) W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie)
kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
d) W terminie 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć
odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
e) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane
kontaktowe osoby składającej.
18. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną oraz jej Przewodniczącego. Zadania
Komisji określa §10 rozporządzenia.
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