REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KLAS
PIERWSZYCH III LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. WINCENTEGO STYCZYŃSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8
w Gliwicach

ROZDZIAŁ I
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r. poz. 60 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) – wydane na podstawie
art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów
i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 671).
Postępowanie rekrutacyjne do liceum ogólnokształcącego.

ROZDZIAŁ II
ROK SZKOLNY 2019/2020:
1. W roku szkolnym 2019/2020 w III Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach przy ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice, zostaną utworzone
klasy:
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ROZDZIAŁ III
CZYNNOŚCI REKRUTACYJNE:
1. Terminy:

RODZAJ CZYNNOŚCI

Złożenie wniosku o przyjęcie do III Liceum
Ogólnokształcącego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków do przyjęcia.
Przypominamy o konieczności
zarejestrowania się w systemie rekrutacji
elektronicznej.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

13.05.2019 – 25.06.2019

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do III Liceum
Ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej (KOPIA) oraz o wynikach
egzaminu ósmoklasisty (KOPIA).

21.06.2019 – 25.06.2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do III Liceum
Ogólnokształcącego.

15.07.2019

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjna listy zakwalifikowanych
kandydatów do III Liceum Ogólnokształcącego.

16.07.2019

Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli
uczęszczania do III Liceum Ogólnokształcącego
co oznacza złożenie ORYGINAŁU świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej oraz
ORYGINAŁU zaświadczenia o wyniku egzaminu
ósmoklasisty.
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

16.07.2019 – 24.07.2019
25.07.2019

2. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych w I etapie postępowania kwalifikacyjnego
pierwszeństwo mają: kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie postępowania rekrutacyjnego,
o którym mowa w p. 2 pierwszeństwo mają kandydaci z rodzin wielodzietnych,
niepełnosprawni, dzieci jednego albo obojga niepełnosprawnych rodziców, posiadający
niepełnosprawne rodzeństwo, dzieci wychowywane samotnie przez rodzica, dzieci objęte
pieczą zastępczą (przypadki muszą być potwierdzone zaświadczeniami lub oświadczeniami).

ROZDZIAŁ IV
TRYB ODWOŁAWCZY
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun), może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem przez rodzica (prawnego opiekuna).
3. Odwołanie do Dyrektora szkoły, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic (prawny
opiekun), w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania.

