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Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach 

III Liceum Ogólnokształcące im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach 
ul. T. Noniewicza 83, 16 – 400 Suwałki 

e-mail: loginsuw@o2.pl 

http://www.zs1.suwalki.edu.pl 

tel: 566 66 07     fax: 566 34 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmowanie uczniów 

 do Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach 

 III Liceum Ogólnokształcącego im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach 

 i postępowanie w przypadku nieuzyskania promocji przez ucznia 
 

 

 

 

 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 grudnia 2013 r.  

o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7.) tzw. ustawa 

rekrutacyjna. 
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I. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016. 

 

1. Do klasy pierwszej  Liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo 

ukończenia gimnazjum. 

2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są 

przyjmowani w pierwszej kolejności. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego, 

b) ocena z języka polskiego, 

c) najwyższe oceny z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych 

spośród: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, język angielski, 

wiedza o społeczeństwie, informatyka, ….. 

d) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z 

problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej 

dzieci), 

b) niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców, obojga rodziców lub 

rodzeństwa, 

c) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
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d) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

6. Kryteria zamieszczone w pkt. 5 mają jednakową wartość. 

7. Oceny są przeliczane na punkty. 

8. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wynik egzaminu gimnazjalnego jest 

równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech 

wybranych zajęć oraz za  szczególne osiągnięcia ucznia. 

9. Sposób przeliczania na punkty określa Podlaski Kurator Oświaty. 

10. Terminy postępowania rekrutacyjnego określa Podlaski Kurator Oświaty. 

11. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone przy użyciu narzędzi 

elektronicznych. 

 

II. Komisja rekrutacyjna 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do Liceum przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a) ustalanie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, 

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

listy kandydatów nieprzyjętych. 

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w 

formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej 

imiona i nazwiska kandydatów oraz informacje i zakwalifikowaniu lub 

niezakwalifikowaniu się kandydata do Liceum. 

5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Liceum, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył 

wymagane dokumenty. 

6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów lub liczbę wolnych 

miejsc. 
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7. Listy, o których mowa wyżej, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Liceum. Listy zawierają imiona i 

nazwiska kandydatów uszeregowane  w kolejności alfabetycznej wg nazwisk oraz 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji 

umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej. 

9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Liceum. 

10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z 

wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 

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

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

11. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji, 

w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. 

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Liceum nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

 

III. Przyjmowanie uczniów do szkoły 

 

1. W przypadku przechodzenia ucznia z innego typu szkoły o przyjęciu ucznia do 

Liceum decyduje dyrektor. 

2. Uczeń jest przyjmowany na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo 

niższej. 

3. Uczeń, który ma zamiar podjąć naukę w Liceum od września nowego roku 

szkolnego ma obowiązek wyrównania różnic programowych wynikających z 

uczęszczania do innej placówki. 

4. W przypadku przechodzenia ucznia z innego typu szkoły, można przeprowadzić 

egzamin klasyfikacyjny na podstawie przepisów w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów. 
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5. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy 

szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 

IV. Postępowanie w przypadku nieuzyskania przez ucznia promocji 

 

1. Uczeń niepromowany (w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic/prawny 

opiekun) ma obowiązek złożenia pisemnego wniosku do dyrektora z prośbą o 

powtarzanie klasy niezwłocznie po plenarnym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady 

pedagogicznej, nie później niż do końca czerwca danego roku szkolnego, w którym 

nie otrzymał promocji. 

2. Pisemny wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o powtarzanie klasy składa również 

uczeń (rodzic/prawny opiekun) w przypadku, gdy nie uzyska pozytywnego stopnia z 

egzaminu poprawkowego. Termin złożenia wniosku upływa przed rozpoczęciem 

nowego roku szkolnego. 

3. Uczeń, który nie otrzymał promocji w klasie pierwszej, ma prawo do powtarzania 

tej klasy jedynie do uzyskania pełnoletniości. Jeżeli uczeń nie rokuje co do 

pozytywnego przebiegu procesu nauczania i jest pełnoletni, szkoła nie ma 

obowiązku przyjmowania go wielokrotnie na pierwszy rok nauki.  

 

 


