
Załącznik do zarządzenia nr 27/2022/2023 z 13 kwietnia 2022 roku 

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023  

W I LICEUM OGÓNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIE-CURIE  

W ZŁOTOWIE 

 

1. Komisję rekrutacyjną w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie  powołuje 

dyrektor szkoły zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (załącznik 1). 

2. Komisja rekrutacyjna pracuje w oparciu o obowiązujące przepisy: 

a) ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, Dz. U. z 2022 r. 

poz. 655), 

b) 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) (załącznik 2). 

3. Sposób przeliczania na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych 

szkół ponadpodstawowych określa: 

a) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r., 

b) wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

(załącznik 3). 

4. Przedmioty ustalone przez dyrektora  szkoły punktowane dodatkowo określa załącznik 4. 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może posługiwać się kserokopiami dokumentów do momentu 

potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole. 

6. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa 

ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

7. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego wskazane 

są w załączniku 5. 

8. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 

w Poznaniu www.ko.poznan.pl.  

9. Do 5 sierpnia 2022 r. rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły,  

10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 9. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia 

oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

11. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 11, 

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego 


