
Zarządzenie nr 3/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 

z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji kandydatów  

do Liceum Ogólnokształcącego 

w Zespole Szkół w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 

 

 Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 5ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014 r. poz. 7), na podstawie Zarządzenia nr 2/2020 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia  2020 r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, do  

publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 

2020/2021 na terenie województwa zachodniopomorskiego  oraz §23 pkt.2 i 3 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych (Dz. U. z 2004 r. nr26, poz. 232 ze zmianą w 2009 r. nr 31, poz. 208) zarządza się co 

następuje: 

 

1.Terminy składania dokumentów: 

-  Kandydaci do liceum ogólnokształcącego składają podania w terminie od 11 maja do 23 

czerwca 2020 r. (druki podań do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej). 

- od 19 do 22 czerwca 2020 r.  – możliwość dokonania zmiany wybranych  szkół lub zmiany  

kolejności wybranych szkół. 

- od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia szkoły oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  oraz innych dokumentów (np. zaświadczeń, 

dyplomów itp.). 

- do 10 lipca 2020 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do klasy 

pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Lipianach  

- dnia 13 lipca 2020 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do 

szkoły. 

-  od 13 lipca 2020 do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata 

albo kandydata pełnoletniego  woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Lipianach 

poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły. 

-  21 lipca 2020 r. do godz. 14.00 – ogłoszenie i podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

 

 

 

 



 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

-  Do 24 sierpnia 2020 r. prowadzenie rekrutacji uzupełniającej. 

2. Wymagane dokumenty: 

-  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

- Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 

nauki w szkole .  

- Karta zdrowia. 

- Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad i inne.  

 

1. Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego w Lipianach może otrzymać w 

postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

 

- Maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w 

szkole  – 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie zewnętrznym  z 

zakresów: 

 języka polskiego, 

 matematyki,  

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.  

- Maksymalnie 100 punktów za „świadectwo” w tym: 

- Maksymalnie 54 punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych (języka obcego, matematyki, biologii, historii, wos-u, geografii lub 

informatyki) uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły  zgodnie z zasadą: 

 stopień celujący   - 18 punktów 

 stopień bardzo dobry   - 17 punktów 

 stopień dobry    - 14 punktów  

 stopień dostateczny   - 8 punktów 

 stopień dopuszczający  - 2 punkty 

 

- Maksymalnie 46 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły , w tym:  

 7 punktów za ukończenie szkoły  z wyróżnieniem  

 Maksymalnie 18 punktów za inne osiągnięcia, w tym:  10 punktów za zdobycie tytułu 

finalisty konkursu dla uczniów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, którego 

program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 

jednego przedmiotu lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, 

Informatycznej lub Języka Angielskiego  przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej  

 do 18 punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu okręgowym, 

wojewódzkim i centralnym 

 do 3 punktów za inną udokumentowaną działalność, np. udział w akcjach społecznych, 

wolontariacie, pracach na rzecz środowiska lokalnego itp.  

 



Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności będą przyjmowani laureaci lub finaliści 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla uczniów szkół podstawowych: 

Matematycznej, Informatycznej i Języka Angielskiego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o 

zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie 

przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r., Nr 13, poz. 

125). Warunkiem przyjęcia jest złożenie - poza dokumentami wymienionymi w pkt. 2 - oryginałów lub 

poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.  

Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego w Lipianach z oceną naganną i nieodpowiednią 

zachowania, będą rozpatrywani indywidualnie.  

W sytuacjach nieujętych w niniejszym Zarządzeniu obowiązują przepisy zawarte w Rozporządzeniu 

MEN z dnia 14 marca 2017 r.  

 

2. Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad 

wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r., Nr 13, poz. 

125) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 

września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.)  

Konkursy przedmiotowe - dla uczniów szkół podstawowych  przeprowadzone w roku szkolnym 2019/2020, 

których organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty: 

 ˗ Konkurs Polonistyczny,  

˗ Konkurs Matematyczny,  

˗ Konkurs Chemiczny,  

˗ Konkurs Biologiczny,  

˗ Konkurs Geograficzny,  

˗ Konkurs Języka Angielskiego, 

˗ Konkurs Języka Niemieckiego. 

 ˗ Konkurs Fizyczny,  

˗ Konkurs Historyczny. 

- Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie 

Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął udział w etapie wojewódzkim 

konkursu i uzyskał co najmniej 30 % punktów. Tytuł laureata uzyskują uczestnicy etapu 

wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 90% punktów możliwych do 

zdobycia. 

 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach 

Dorota Chrobrowska 


