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Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 
Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach 

na rok szkolny 2020/2021  
dla absolwentów szkoły podstawowej 

 
 
 

Podstawa prawna: 
1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 

1481 z późn. zm.); 
2) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. - Dz. U. 2019 r., poz. 1148                   

z późn. zm.); 
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737), 

4) zarządzenie nr 12/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2020 r.                          
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego na rok szkolny 
2020/2021, 

5) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 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. 

 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego                        
w Słubicach (ULO) mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 

2. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych ULO przeprowadza Komisja 
Rekrutacyjna.  

3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje naboru na podstawie złożonych przez kandydata                         
w sekretariacie ULO dokumentów, o których mowa w niniejszym Regulaminie,. 

§ 2 

Zasady rekrutacji 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej ULO decyduje suma punktów uzyskanych 
w postępowaniu rekrutacyjnym. Na sumę punktów składają się punkty: 

1) uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty – wynik przedstawiony  
w procentach z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, natomiast 
wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego przez 0,3. 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z poszczególnych 
wymienionych części wynosi odpowiednio 35 (język polski, matematyka)                         
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i 30 (język obcy nowożytny), maksymalna zaś liczba punktów możliwa                            
do uzyskania za wynik egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt; 

2) uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: 
języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego                       
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych dla danego profilu (wyższa 
ocena), wg zasady: 

- celujący – 18 pkt. 
- bardzo dobry – 17 pkt. 
- dobry – 14 pkt. 
- dostateczny – 8 pkt. 
- dopuszczający – 2 pkt; 

 
3) uzyskane za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt.; 

4)  uzyskane za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły – maksymalnie 18 pkt., tj.: 

 - za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych                  
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym 
przez inne podmioty działające na terenie szkoły – punkty w ilości wynikającej               
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.                     
w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów                       
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1737). Komisja dokonuje przydziału punktów niezależnie od 
profilu wybranego przez kandydata.  

(Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora 
Oświaty oraz określenia miejsc uznanych za wysokie znajduje się na stronie 
internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (http://ko-
gorzow.edu.pl/category/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-i-turnieje/konkursy-
przedmiotowe/ )); 

- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.; 

2. Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych wliczanych dodatkowo do punktacji za 
świadectwo kandydata dla poszczególnych profilów: 

 -  profil humanistyczny: historia albo wiedza o społeczeństwie; 
-  profil biologiczno-chemiczny: biologia albo chemia; 
-  profil matematyczno-fizyczny: fizyka albo informatyka. 

 
3. Maksymalna liczba punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie 

wynosi 100 punktów, za wyniki z egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 punktów, 
natomiast  maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata                       
w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200 punktów. 
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4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
lub do danej części egzaminu ósmoklasisty stosuje się przepisy Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737). 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu ULO nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
łącznie kryteria: 

            - 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. 

 
7. Wszystkie kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość. 

8. Komisja Rekrutacyjna dokonuje ustalenia liczby punktów przyznanych poszczególnym 
kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.  

9. Łączna punktacja i dodatkowe kryteria określone w przypadku równorzędnych 
wyników stanowią podstawę do ustalenia kolejności kandydatów na listach                      
do poszczególnych klas.  

10. Kandydaci przyjmowani są według listy, do wyczerpania ustalonego limitu miejsc              
w poszczególnych klasach.  

11. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z ustawy dnia                     
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.), 
przyjmowani są w pierwszej kolejności.  

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego ULO będzie dysponować 
wolnymi miejscami, o przyjęciu do szkoły będzie decydował dyrektor szkoły              
(na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 
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§ 3 

Szczegółowe terminy rekrutacji: 

1. Od 15 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku 
o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6.  
 

2. Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku 
o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły. 
  

3. Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku  
o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego 
(egzaminu ósmoklasisty). 

 
4. 12 sierpnia 2020 r. – ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego                        

przez Komisję Rekrutacyjną i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ULO. 

 

5. Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie                    
przez kandydata woli podjęcia nauki w ULO poprzez: 

 
1) przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły (o ile nie został on 

złożony w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do ULO), 

2) przedłożenia oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty         
(o ile nie został on złożony w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do ULO), 

3) dostarczenie karty zdrowia ucznia, 

4) dostarczenie 2 podpisanych fotografii, 

5) zawarcie przez rodziców/opiekunów prawnych umowy na kształcenie swojego 
dziecka w ULO oraz przedstawienie wniesienia opłaty wpisowego na konto 
bankowe ULO. 

6. 19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00 – ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną i podanie              
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do ULO.             
 

7. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 
2020/2021 odstępuje się od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z 
uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem 
terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. 
do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane 
postępowanie rekrutacyjne. 

 
8. Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, mogą być przesyłane 

drogą elektroniczną na adres: liceum@amu.edu.pl . 
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9. Zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego                    
w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych                                
i nieprzyjętych) może odbyć się  za pośrednictwem strony internetowej ULO. 
 

§ 4 

Oferta edukacyjna: 

1. Profil humanistyczny:  
przedmioty w zakresie rozszerzonym:  język polski, historia, język angielski.  
 

2. Profil biologiczno-chemiczny:  
przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski.  
 

3. Profil matematyczno-fizyczny:   
przedmioty w zakresie rozszerzonym:  matematyka, fizyka, informatyka.  
 
 

Utworzenie określonych grup z przedmiotów rozszerzonych lub językowych jest uzależnione 
od liczby chętnych, możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych ULO. 

§ 5 

Postanowienia dodatkowe 

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata albo pełnoletni kandydat 
może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
kandydata albo pełnoletniego kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. 
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia do ULO oraz liczbę punktów, 
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata albo pełnoletni kandydat może wnieść do dyrektora ULO 
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,                  
o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.                                 
Na rozstrzygnięcie dyrektora ULO służy skarga do sądu administracyjnego.  


