
REGULAMIN REKRUTACJI   
Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu 

na rok szkolny 2019/2020 
- absolwenci gimnazjów -   

 
§1 

 
Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 9 września 1991 oz systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. Poz. 1943 ze 
zm.) – rozdział 2a; Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 60 
ze zm.) art. 149; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego 
liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. Poz. 586); Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 2/2019 z dnia 4 
stycznia 2019 roku.  

 

§2 
 

Prawo przyjęcia do Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu mają uczniowie gimnazjów, którzy 
w 2019 roku uzyskają świadectwo ukończenia gimnazjum.  
Nabór do szkoły nie odbywa się drogą elektroniczną. Warunkiem koniecznym przyjęcia do 
szkoły jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w terminach określonych w 
terminarzu rekrutacji, w §5.  

§3 
 

1. Każdy kandydat, składając kwestionariusz, może realizować 3 przedmioty w zakresie 
rozszerzonym spośród grupy dziewięciu przedmiotów: język polski, język angielski, 
matematyka, historia, WOS, geografia, fizyka, biologia i chemia.  
2. Pierwszym obowiązkowym językiem obcym jest język angielski jako kontynuacja nauki w 
gimnazjum, natomiast drugi język obcy jest do wyboru spośród: 

1) język niemiecki, 
2) język rosyjski, 
3) język francuski. 

 
3. Dodatkowo można realizować naukę języka łacińskiego. 

 
§4 

 
1. Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen z zajęć 
edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za szczególne 
osiągnięcia:  

I. WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 
Maksymalna liczba 
punktów możliwych 

  do uzyskania 
   

1) Język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 20 punktów 
 

   

2) Historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany 20 punktów 
procent  

3) Matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 20 punktów 
   

4) Przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 20 punktów 
   

5) Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za 
20 punktów każdy uzyskany procent  

   



II. OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH (wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum) 
 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE Liczba punktów  
     

1) Język polski 
celujący 18  

  

72 punktów bardzo dobry 17 2) Matematyka 
3) Język angielski 

   

dobry 14  
4) Najwyższa ocena    

z przedmiotów: historia, WOS, dostateczny 8  
geografia, biologia, chemia, fizyka 

   

dopuszczający 2  
   
    

III. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM  Z WYRÓŻNIENIEM  
  7 punktów    

     
 

IV. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE 
UKOŃCZENIA GIMNAZJUM 

 
 

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych 
przez kuratora oświaty:  
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów  
b) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów 
c) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 punktów  
d) tytułu laureata konkursu tematycznego – 5 punktów 
e) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 punktów 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego – 3 punkty 18 punktów   
2) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 
wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  
a) międzynarodowym – 4 punkty  
b) krajowym – 3 punkty 
c) wojewódzkim – 2 punkty  
d) powiatowym – 1 punkt 

 
Stałe zaangażowanie w zakresie aktywności społecznej, 
w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie        3 punkty  
ukończenia gimnazjum) 
 
Absolwenci Gimnazjum Salezjańskiego i Salezjańskiej Szkoły Podstawowej 

  
5 punktów  
 

 
 

2. Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji wynosi 
205 punktów. Minimalna liczba punktów wymagana przy przyjęciu kandydatów do klasy 
pierwszej wynosi 120 punktów oraz zachowanie co najmniej dobre. 

 
3. Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania 
planowanego limitu 30 miejsc.  
4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w 
pierwszej kolejności.



  §5 

Szczegółowy terminarz rekrutacji do szkoły jest następujący: 
   

Data  Wydarzenie 
   

od 7 stycznia 2019 r.  

składanie w sekretariacie szkoły kwestionariusza oraz podania            
z motywacją i prośbą o przyjęcie 

   
  
  25 marca – 29 czerwca 2019 r.  Rozmowa kandydatów (wspólnie z rodzicami/opiekunami 

inne terminy po uzgodnieniu  
telefonicznym tel. 730 720 113  

prawnymi) z dyrektorem szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu rozmowy przez sekretariat szkoły) 

   

 od 21 do 25 czerwca 2019 r. 

 
 
 
 
 
  

Dostarczenie: 
1) Potwierdzonej kopii* świadectwa ukończenia gimnazjum 
2) Potwierdzonej kopii* zaświadczenia z OKE o 
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 
* Kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora 
gimnazjum, które kandydat ukończył  

21 czerwca 2019 r.  
                   do godz. 20.00  

Przyjmowanie kopii j.w. i ogłoszenie pierwszej listy przyjętych 
kandydatów 

   
25 czerwca 2019 r.  
                         do godz. 12.00   

Kontynuacja przyjmowanie kopii j.w. i ogłoszenie drugiej, 
wstępnej listy przyjętych kandydatów   

   
   
od 21 czerwca - 24 lipca 2019 r.  Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do 
  szkoły poprzez dostarczenie: 
  1) Oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 
  2) Oryginału zaświadczenia z OKE o szczegółowych 
  wynikach egzaminu gimnazjalnego 
   

do 25 lipca 2019 r.   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 
    
 

Jeśli będzie konieczność -  rekrutacja uzupełniającą zgodna z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  
nr 3 z dnia 4 stycznia 2019 r.  

§6 
 
1. Brak odpowiednich dokumentów w wyznaczonych terminach określonych w §5 
traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania do liceum. 
 
2. Po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły, kandydaci zobowiązani są dostarczyć do 
sekretariatu:  

1) 3 zdjęcia legitymacyjne, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,  
2) Kartę zdrowia (ze szkolnego gabinetu medycznego). 

 
3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do liceum. Pisemny 
wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły. 
 

4. W  dniach 26-28 sierpnia 2019 r. szkoła organizuje Obóz Integracyjny z wychowawcą 
klasy, w którym udział  jest ważnym czasem rozpoczęcia edukacji w Liceum Salezjańskim we 
Wrocławiu.  


