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WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW    

DO KLAS PIERWSZYCH II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. ZBIGNIEWA HERBERTA W BRZEGU  

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 
 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz.2156  oraz z 2016 r. poz.35 i 64 ze zm.),  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 

r. poz. 2431),  

4. Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. Terminy postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych 

szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych 

branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych na rok szkolny 

2023/2024. 
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Postępowanie kwalifikacyjne 

1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Brzegu, Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną. 

  Zadania Komisji: 

a) podanie do wiadomości informacji dotyczących naboru do szkoły, zawartych w regulaminie    

rekrutacji. Regulamin rozpowszechniony zostanie poprzez umieszczenie: 

 na stronie internetowej szkoły (www.lo2brzeg.pl), 

 w bibliotece szkolnej,  

 w gablocie  na I piętrze szkoły, 

 na stronach elektronicznego systemu naboru (www.opolskie.edu.com.pl), 

b) przyjmowanie i weryfikowanie podań składanych przez kandydatów, 

c) przyjmowanie kopii wymaganych dokumentów od kandydatów oraz rzetelne weryfikowanie danych 

wprowadzonych przez kandydatów do komputerowej bazy, 

d) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości  listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum w wyniku pierwszego naboru, 

e) przyjmowanie od kandydatów, zakwalifikowanych do szkoły, oryginałów dokumentów (świadectwa 

ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego), 

f) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy 

pierwszej, 

g) listy, o których mowa w punktach d) i f) Komisja podaje do wiadomości poprzez wywieszenie ich  

w gablocie szkoły (na I piętrze). Listy zawierają: imię i nazwisko kandydatów uszeregowane  

w kolejności alfabetycznej. 

h) ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku wolnych miejsc po 

pierwszym naborze,  

i) wysyłanie informacji drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Opolu i miejskiego punktu 

informacyjnego dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych o wynikach naboru do II LO, 

j) sporządzenie protokołu rekrutacji.   

2. O zakwalifikowaniu do klasy o wybranym ukierunkowaniu decyduje liczba punktów uzyskanych przez 

kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale. 

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej 

jednego przedmiotu, przyjmowani są do wskazanej przez siebie klasy w pierwszej kolejności. 

4. W roku szkolnym 2022/2023 rekrutacja do szkoły prowadzona będzie w systemie elektronicznego 

naboru. Elektroniczną rekrutację przeprowadza i nadzoruje Wydział Oświaty, Kultury i Kultury 

Fizycznej Starostwa Powiatowego w Brzegu. Szczegółowe zasady elektronicznej rekrutacji znajdują się 

na stronie www.opolskie.edu.com.pl 

5. Kandydat może wybrać maksymalnie trzy szkoły ponadpodstawowe. 

6. W roku szkolnym 2023/2024 w II LO zostaną utworzone cztery klasy: 

Europejska (klasa dwujęzyczna) 32 miejsca – zajęcia na Uniwersytecie Opolskim, w Wyższej Szkole 

Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, zajęcia teatralne  

w Teatrze Jana Kochanowskiego i Ekostudio w Opolu, koło teatralne, business English; kierunkowe 

przedmioty w rozszerzeniu: język angielski, geografia; zajęcia w języku angielskim: geografia powszechna 

 i stosunki międzynarodowe; języki obce: j. angielski, j. francuski i trzeci język do wyboru: j. niemiecki/j. 

hiszpański. 

Uczniowie chętni muszą zdać egzamin ze znajomości języka angielskiego do 7 czerwca 2023 r. 
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Matematyczno-fizyczno-informatyczna 32 miejsca- zajęcia na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie 

Opolskim; profil politechniczny 16 miejsc: kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język obcy, 

matematyka, fizyka; profil cybernetyczny 16 miejsc - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język obcy, 

matematyka, informatyka; języki obce: j. angielski i drugi język do wyboru: j. niemiecki/ j. hiszpański.  

Żeby zostać zakwalifikowanym do tej klasy, najlepiej wybrać w elektronicznym systemie naboru oba 

profile, jako pierwszy profil preferowany. 

Biologiczno-chemiczna 32 miejsca – laboratoria z biologii i chemii na Uniwersytecie Wrocławskim  

i Opolskim, zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, zajęcia z pomocy 

przedmedycznej, wyjazdy do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i poznawanie pracy 

oddziałów: kardiologii, anestezjologii, chirurgii oraz zakładów: Medycyny Sądowej, Patomorfologii  

i Mikrobiologii, laboratoria z mikrobiologii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zajęcia  

z anatomii w Muzeum Człowieka we Wrocławiu; kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język obcy, 

biologia, chemia; języki obce: j. angielski i drugi język do wyboru: j. niemiecki/ j. hiszpański. 

Humanistyczna 32 miejsca - zajęcia na Uniwersytecie Opolskim, w Szkole Wyższej Psychologii 

Społecznej we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu, Nowe Horyzonty 

Edukacji Filmowej, laboratoria z biologii, zajęcia teatralne w Teatrze Jana Kochanowskiego i Ekostudio  

w Opolu, koło teatralne; profil humanistyczny 16 miejsc - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język 

polski, historia, wiedza o społeczeństwo; profil psychologiczny 16 miejsc - kierunkowe przedmioty  

w rozszerzeniu: język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie; języki obce: j. angielski i drugi język do 

wyboru: j. niemiecki/j. hiszpański. 

 

Pierwszeństwo wyboru drugiego języka obcego (połowa uczniów wybiera j. niemiecki, a druga połowa 

 j. hiszpański), ma uczeń z większą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata 

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w II Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa 

Herberta w Brzegu  może uzyskać maksymalnie 200 punktów w tym: 

1. Maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu zewnętrznego 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 

44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy  

o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.(Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)   

2. Maksymalnie 100 punktów: za uzyskane na świadectwie oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę; za szczególne osiągnięcia ucznia 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (* 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); za świadectwo z wyróżnieniem; za osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 
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Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 

1.a Kryteria - egzamin ósmoklasisty 
wynik z egzaminu 

ósmoklasisty 

punkty  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego                         100% x 0,35= 35 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z języka obcego  na poziomie podstawowym 100% x 0,3 = 30 pkt 

max 100 pkt 

2. Kryteria - świadectwo Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego max 18 pkt 

wynik z matematyki max 18 pkt 

wynik z I przedmiotu max 18 pkt 

wynik z II przedmiotu max 18 pkt 

szczególne osiągnięcia  max 18 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

z wyróżnieniem 

7 pkt 

aktywność społeczna (w szczególności wolontariat) 3 pkt 

max 100 pkt 

Razem 200 pkt 

3. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły, za oceny wyrażone w stopniu przyznaje się następujące punkty (max 72):  

    każdy z czterech przedmiotów    

ocena liczba punktów 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 

Dla kandydatów do poszczególnych klas będą brane pod uwagę oceny z następujących     

przedmiotów: 

Europejska 

a. język polski 

b. matematyka 

c. geografia 

d. język angielski 
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Matematyczno-fizyczno-informatyczna: 

Matematyczno – fizyczny 

a. język polski 

b. matematyka 

c. fizyka 

d. język obcy 

Matematyczno – informatyczny 

a. język polski 

b. matematyka 

c. informatyka 

d. język obcy 

Biologiczno-chemiczna 

a. język polski 

b. matematyka 

c. biologia  

d. chemia 

Humanistyczno-psychologiczna: 

  Humanistyczna: 

a. język polski 

b. matematyka 

c. historia  

d. wos 

 

        Psychologiczna: 

a. język polski 

b. matematyka 

c. biologia 

d. wos 

 

4. Maksymalnie 28 punktów za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, w tym: 

a. Udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły wymienionych w Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty  

 na szczeblu ponadwojewódzkim: 

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt 

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt 

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt 

 na szczeblu wojewódzkim: 

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt 

- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt 

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt 

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt 

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt 

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt 
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b. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym (miejsca od I do III) - 4 pkt 

 krajowym (miejsca  od I do III) - 3 pkt 

 wojewódzkim ( miejsca I i II) - 2 pkt 

 powiatowym (miejsce I) - 1 pkt 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

Uwaga! Osiągnięcia dodatkowe muszą być wpisane na świadectwie.  

c. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt 

d. Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariat - 3 pkt 

Kandydaci do klasy pierwszej do oddziału dwujęzycznego: 

1. Rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie internetowej 

www.opolskie.edu.com.pl – od 15 maja do 30 maj 2023 do godz. 15:00 

 kandydat musi określić kolejność wyboru szkół i poszczególnych klas. Kandydat składa wniosek 

i dokumenty do szkoły pierwszego wyboru 

 program komputerowy będzie przydzielał miejsca w klasie i szkole według wskazanych 

preferencji. 

2. Składają niżej wymienione dokumenty i przystępują obowiązkowo do sprawdzianu kompetencji  

z języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Brzegu,  jeżeli jest 

to szkoła pierwszego wyboru. 

 Etap I – (15.05. -  30.05.2023 r.)  

 Wniosek wydrukowany z systemu i podpisany przez rodzica/opiekuna  

 Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesienie wniosku do innej szkoły. 

 

             Etap II (1-13 czerwca 2023 r. -  I termin, do 5 lipca 2023r. II termin ) 

 

 Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego odbędzie się  

w dniu 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 9:00 w formie pisemnej i ustnej. 

 Informacja o salach, w których odbywać się będzie sprawdzian, zostanie umieszczona przy wejściu 

do szkoły. 

 Za sprawdzian kompetencji językowych można uzyskać maksymalnie 20 pkt. Za zdany uznany jest 

egzamin, z którego kandydat uzyska min. 10 pkt (50%). 

 WAŻNE! Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są laureaci Wojewódzkiego Konkursu 

Języka Angielskiego. Uwaga! Należy złożyć wniosek wg terminarza rekrutacji do klasy 

dwujęzycznej. 

 Zakres tematyczny sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się  

o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego: język angielski [ » [ZAŁĄCZNIK] ] 

http://www.opolskie.edu.com.pl/
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 Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych zostanie 

podana do publicznej wiadomości w szkole i na stronie internetowej w dniu 15 czerwca 2023 r.  

o godz. 9:00. 

 

 

Etap III – (23.06 – 10.07.2023 r.) 

 świadectwo ukończenia szkoły; 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego; 

 laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych - 

zaświadczenie wydane przez komitet główny olimpiady oraz Kuratora Oświaty 

 dokumenty nadające uprawnienia społeczne w rekrutacji: 

 oświadczenie o wielodzietności kandydata, 

 orzeczenie (lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów, 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego (lub kserokopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata) orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz  niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicami, 

 dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

Etap IV - (17.07. – 21.07.2023 r. do godz. 15:00) 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do II LO w Brzegu poprzez złożenie 

oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku. 

 Oryginał świadectwa ukończenia szkoły; 

 Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego; 

 Deklaracja wyboru języków, przedmiotów rozszerzonych, religii; 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku; 

 Karta zdrowia; 

 Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie); 

 Oryginały innych dokumentów.  

Brak oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego jest 

równoznaczny ze skreśleniem z listy kandydatów. 

 

Kandydaci do pozostałych klas pierwszych: 

1. Rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie internetowej 

www.opolskie.edu.com.pl od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.  

 kandydat musi określić kolejność wyboru szkół i poszczególnych klas. Kandydat składa wniosek 

i dokumenty do szkoły pierwszego wyboru 

 program komputerowy automatycznie będzie przydzielał miejsca w szkole i klasie według 

wskazanych preferencji oraz ilości miejsc w danych klasach. 

http://www.opolskie.edu.com.pl/


 

8 

2. Składają niżej wymienione dokumenty w II Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta  

w Brzegu, jeżeli jest to szkoła pierwszego wyboru: 

Etap I – (15.05. -  19.06.2023 r.) 

 Wniosek wydrukowany z systemu  podpisany przez, co najmniej jednego z rodziców/opiekunów. 

 Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesienie wniosku do innej szkoły. 

 

Etap II – (23.06 – 10.07.2023 r.)  

 świadectwo ukończenia szkoły; 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego; 

 laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych - 

zaświadczenie wydane przez komitet główny olimpiady oraz Kuratora Oświaty 

 dokumenty nadające uprawnienia społeczne w rekrutacji: 

 oświadczenie o wielodzietności kandydata, 

 orzeczenie (lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów, 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego (lub kserokopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez rodzica kandydata) orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicami, 

 dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

Etap III - (17.07. – 21.07.2023 r. do godz. 15:00) 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do II LO w Brzegu poprzez złożenie 

oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku. 

 Oryginał świadectwa ukończenia szkoły; 

 Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego; 

 Deklaracja wyboru języków, przedmiotów rozszerzonych, religii; 

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku; 

 Karta zdrowia; 

 Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie); 

 Oryginały innych dokumentów.  

Brak oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego jest 

równoznaczny ze skreśleniem z listy kandydatów. 

 

Terminarz rekrutacji (zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r.): 

1. 15 maja -30 maja 2023 r. do godz. 15:00 - składanie wniosku przez kandydatów do oddziału 

dwujęzycznego o przyjęcie do klasy pierwszej, możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze  

i przeniesieniu wniosku do innej szkoły.  

2. 15 maja – 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00  - składanie wniosku przez kandydatów o przyjęcie 

do klas pierwszych, możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu wniosku do 

innej szkoły.  
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3. 23 czerwca – 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00 - składanie przez kandydatów świadectwa ukończenia 

szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu zewnętrznego oraz innych wymaganych dokumentów. 

4. Do 10 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oświadczonych  

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

5. Do 12 lipca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez burmistrza okoliczności wskazanych 

w oświadczeniach (art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty, art.149 ust.4, art.155 ust.3 ustawy 

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe). 

6. 17 lipca 2023 r.- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły. 

7. 17 lipca 2023 r. – 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00- potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole 

poprzez dostarczenie przez rodzica kandydata oryginałów dokumentów. 

8. 24 lipca 2023 r. do godz. 14:00- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach. 

Rekrutacja uzupełniająca: 

9. Od 26 do 31 lipca 2023 r. do godz.15:00 - składanie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych,  

10.  4 sierpnia 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oświadczonych  

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

11. Do 9 sierpnia 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 

12. Do 11 sierpnia 2023 r.- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły. 

13. 11 - 16 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez 

rodzica kandydata. 

14. 18 sierpnia 2023 r. do godz.14:00- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach. 

15.  Tryb odwoławczy: 

a) Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona  

i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata 

do szkoły. 

b) Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego 

kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

c) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do poszczególnych oddziałów szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

d) Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w szkole. 

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 
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e) Dzień podania do publicznej wiadomości listy przyjętych kandydatów jest określany w formie 

adnotacji umieszczonej na tej liście  opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. 

f) W terminie do 28 lipca rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

g) Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub 

jego prawnego opiekuna. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 

liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

h) Rodzic  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

i) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 3 dni  

od otrzymania odwołania. 

 

Brzeg, dn. 28 luty 2023 r.           Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 


