LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. S. Czarnieckiego w Człuchowie
ul. Kusocińskiego 1 77-300 Człuchów
tel. 59 83 42 407
e-mail: loczluchow@onet.eu
strona internetowa: loczluchow.pl

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 4-LETNIEGO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. CZARNIECKIEGO W CZŁUCHOWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Podstawa prawna:
1. Art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082).
2. Rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
3. Zarządzenie Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których
mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia
i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023.

I.

OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. S. CZARNIECKIEGO W CZŁUCHOWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

Do wyboru macie cztery różne klasy:
1. Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: wiedza o społeczeństwie, język polski.
2. Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia.
3. Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, geografia/fizyka.
Wszyscy uczniowie realizują matematykę jako pierwszy przedmiot rozszerzony,
natomiast drugi przedmiot rozszerzony do wyboru to geografia lub fizyka
(grupy powstaną przy założeniu min. 10 osób chętnych).

4. Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, język polski.
Każdy uczeń naszej szkoły otrzymuje darmowy dostęp do Office365 i Google Workspace
(G Suite) na cały cykl kształcenia.

II. ZASADY NABORU DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM.
1.

2.

Podstawą rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego w celu podjęcia nauki w klasach pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie jest:
1) wypełnienie na stronie http://czluchow.edu.com.pl/Kandydat wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej,
następnie wydrukowanie i złożenie w sekretariacie liceum;
2) dostarczenie do szkoły potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie jest
potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie w liceum oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
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3.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Człuchowie decyduje
suma punktów, której składnikami są:
1) punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty w procentach. Wynik % przeliczany jest na punkty wg poniższych reguł:
a) język polski i matematyka – wynik % mnoży się przez 0,35;
b) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – wynik % mnoży się przez 0,3.
2) punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(wymienionych poniżej) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczane na punkty
wg ocen wyrażonych w stopniu:
a) celujący
- 18 punktów
b) bardzo dobry
- 17 punktów
c) dobry
- 14 punktów
d) dostateczny
- 8 punktów
e) dopuszczający - 2 punkty
Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1.
2.
3.
4.

Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: wiedza o społeczeństwie, język polski decydują oceny przeliczone
na punkty z przedmiotów: język polski, matematyka, wos, język obcy;
Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia decydują oceny przeliczone na punkty
z przedmiotów: język polski, matematyka, chemia/biologia (wyższa ocena), język obcy;
Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, geografia/fizyka decydują oceny przeliczone na
punkty z przedmiotów: język polski, matematyka, grografia/fizyka, język obcy;
Klasa z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, język polski decydują oceny przeliczone na punkty
z przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, język obcy.

W przypadku braku możliwości utworzenia danej klasy (minimum 17 osób chętnych) zastrzegamy sobie możliwość,
o ile uczeń wyrazi zgodę, przeniesienia go do innego oddziału.

3) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.
4) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariat– 3 pkt.
5) miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy i artystycznych to miejsca nagrodzone lub uhonorowane
zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminów zawodów (konkursów) o zasięgu: międzynarodowym,
krajowym (ogólnopolskim), wojewódzkim i powiatowym.
6) miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
 międzynarodowym – miejsca 1- 8,
 krajowym (ogólnopolskim) – miejsca 1- 6,
 wojewódzkim – miejsca 1-3,
 powiatowym – miejsce 1-3,
7) miejsca uznane za wysokie w zawodach mistrzowskich o randze:
 międzynarodowej – miejsca 1- 20,
 krajowej (ogólnopolskiej) – miejsca 1- 12,
 regionalnej – miejsca 1- 6,
 wojewódzkiej – miejsca 1- 3,
zgodnie z kalendarzem zawodów okręgowych lub polskich związków sportowych.
8) konkursy przedmiotowe organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, za które zgodnie z obowiązującym
prawem oświatowym:
 laureat konkursu przedmiotowego – jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły
ponadpodstawowej,
 za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów.
Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV z języka polskiego, języka
angielskiego, języka niemieckiego, historii, biologii, geografii, matematyki, fizyki, chemii, informatyki.
9) zawody, za które zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym:
a) za uzyskany w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
b) za uzyskany w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Pomorskiego Kuratora
Oświaty tytuł:
 laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,
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c) za uzyskanie wysokiego miejsca w innych niż ww. zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych
organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
10) 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.
Absolwent szkoły podstawowej może zebrać w trakcie rekrutacji maksymalnie 200 punktów: 100 punktów
z egzaminu ósmoklasisty oraz 100 punktów za wyniki na świadectwie, szczególne osiągnięcia oraz za wolontariat.

I.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS
PIERWSZYCH LICEUM.
Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
3
od 16 maja 2022 r.

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
4
od 2 sierpnia 2022 r.

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z

do 20 czerwca 2022 r.

do 4 sierpnia 2022 r.

dokumentami

do godz. 15.00

1
2
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia

od 24 czerwca 2022 r.

szkoły podstawowej i o zaświadczenie

do 13 lipca 2022 r.

o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie

do godz. 15.00

nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do
których kandyduje.
3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły

do 13 lipca 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r.

do 20 lipca 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
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uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
okoliczności zweryfikowanych przez wójta
(burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

21 lipca 2022 r.

16 sierpnia 2022 r.

rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

od 22 lipca 2022 r.

od 17 sierpnia 2022 r.

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach

do 28 lipca 2022 r.

do 22 sierpnia 2021 r.

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one

do godz. 15.00

do godz. 15.00

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i

29 lipca 2022 r.

23 sierpnia 2022 r.

do godz. 14.00

kandydatów nieprzyjętych.
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły

29 lipca 2022 r.

23 sierpnia 2022 r.

do 1 sierpnia 2022 r.

24 sierpnia 2022 r.

ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole.
9.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty
informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.
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