
 
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA 

W WĘGROWIE 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1 

Podstawa prawna 

§1 

1. Podstawę prawną procesu rekrutacji stanowią dokumenty: 

1) Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r .  

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 

2019 poz. 1737); 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

4) Ogłoszenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie harmonogramu rekrutacji do 

szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 z dnia 28.01 2022r. 
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Rozdział 2 

Postanowienia ogólne 

§2 

1. Do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie przyjmowani 

są uczniowie po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej w wyniku 

podstępowania rekrutacyjnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły. 

3. Nabór do szkoły jest prowadzony z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

rekrutacji:  

https://powiatwegrowski.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html 

4. Szkoła ogłasza zasady postępowania rekrutacyjnego na stronie internetowej 

www.lowegrow.aplus.pl. 

 

 

Rozdział 3 

Procedura rekrutacji 

§3 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie prowadzi rekrutację 

do czterech oddziałów, które dalej będą nazywane profilami: 

1) A -z przedmiotami rozszerzonymi obowiązkowymi dla wszystkich: matematyka, 

język angielski oraz przedmiotem rozszerzonym do wyboru: 

 fizyka lub informatyka. 

Pierwszy język obcy obowiązkowy dla wszystkich: język angielski (kontynuacja) 

oraz drugi język obcy do wyboru: język hiszpański(francuski) lub język niemiecki; 

2) B- z przedmiotami rozszerzonymi obowiązkowymi dla wszystkich: język 

angielski, geografia oraz przedmiotem rozszerzonym do wyboru: matematyka 

lub język polski. 

Pierwszy język obcy obowiązkowy dla wszystkich: język angielski (kontynuacja) 

oraz drugi język obcy do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski; 

3) C -z przedmiotami rozszerzonymi obowiązkowymi dla wszystkich: język polski, 

wiedza o społeczeństwie oraz przedmiotem rozszerzonym do wyboru: historia 

lub język angielski. 

Pierwszy język obcy obowiązkowy dla wszystkich: język angielski (kontynuacja) 

oraz drugi język obcy do wyboru: język francuski lub język rosyjski; 

4) D -z przedmiotami rozszerzonymi obowiązkowymi dla wszystkich: biologia, 

chemia oraz przedmiotem rozszerzonym do wyboru: język angielski lub 

matematyka. 

Pierwszy język obcy obowiązkowy dla wszystkich: język angielski (kontynuacja) 

oraz drugi język obcy do wyboru: język hiszpański(francuski) lub język niemiecki. 

 
* Deklarując wybór profilu kandydat akceptuje przewidziane rozszerzenia podstawy programowej oraz 

języki obce. 

** O poziomie nauki języka niemieckiego lub rosyjskiego (grupa początkująca lub kontynuująca) decydować 

będzie deklaracja większości kandydatów i/lub ilość punktów zdobyta w procesie rekrutacji. W celu 

http://www.lowegrow.aplus.pl/
https://powiatwegrowski.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
http://www.lowegrow.aplus.pl/
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zachowania proporcjonalności liczebnej grup możliwe jest przeniesienie do innej niż zadeklarowana grupy 

językowej w ramach danego oddziału. 

 

*** W klasach, realizujących naukę języka niemieckiego i rosyjskiego uczniowie kontynuują naukę języka 

nauczanego w szkole podstawowej. O poziomie nauczania mogą też zadecydować warunki wyżej 

wymienione. 

 

****Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego szkołę o realizacji przedmiotu rozszerzonego do wyboru 

będzie decydowała liczebność grupy zgodna z wytycznymi (przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 

grupa 16 osób, przedmioty humanistyczne – grupa 24 osoby). 

*****Decyzja o prowadzeniu języka hiszpańskiego w danym oddziale nastąpi w sierpniu. 

 

2. Wymagane dokumenty: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji lub 

wniosek złożony w formie elektronicznej podpisany przez oboje rodziców 

(opiekunów prawnych) za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego) 

2) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej; 

3) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

4) dokumenty potwierdzające działalność społeczną, wolontariat; 

5) kartę zdrowia (po 1 września 2020r.); 

6) dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie) i jedno zdjęcie na płycie CD 

lub wysłane na e-mail: lowegrow.rekrutacja@gmail.com. 

 

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego: 

1) od 16 maja (poniedziałek) do 20 czerwca 2022r. (poniedziałek), do 

godz. 15.00: składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.  

Kandydat składa podpisany przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów) 

wniosek zgodny ze wzorem ustalonym przez organ prowadzący, stanowiący 

podstawę utworzenia bazy kandydatów; 

2) od 24 czerwca (piątek) do 13 lipca 2022r. (środa) do godz. 15.00: 

składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o 

przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje 

Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły, kopię 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane 

dokumenty. Kopie muszą być poświadczone przez szkołę podstawową za 

zgodność z oryginałem; 

3) do 21 lipca 2021r. (środa): weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym; 

4) 20 lipca 2022r. (środa), godzina 12.00: podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do klas pierwszych na stronie internetowej 

http://www.lowegrow.aplus.pl/
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www.lowegrow.aplus.pl;  

5) od 21 lipca (czwartek) do 27 lipca 2021r. (środa), do godz. 15.00: 

kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły potwierdzają wolę przyjęcia 

składając: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dwa aktualne zdjęcia 

(fotografia 30 x 42 mm) i zdjęcie na płycie CD oraz oryginały innych 

uwzględnianych w rekrutacji dyplomów i zaświadczeń; 

6) 28 lipca 2022r. (czwartek), do godz. 14.00: podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych na stronie internetowej 

www.lowegrow.aplus.pl. 

4. Postępowanie uzupełniające: 

1) od 1 sierpnia (poniedziałek) do 3 sierpnia (środa) 2022r., do godziny 

15.00: składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym; 

2) 12 sierpnia 2022r. (piątek), godzina 12.00: Podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej; 

3) od 16 sierpnia (wtorek) do 18 sierpnia 2021r. (czwartek), do godziny 

15.00: potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dwóch zdjęć; 

4) 19 sierpnia 2022r. (piątek), godzina 14.00: podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 

na rok szkolny 2022/2023. 

5. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci 

do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, o 

przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w 

poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 

 

 

Rozdział 4 

Punktacja w postępowaniu rekrutacyjnym 

§4 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny ze świadectwa 

ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: 

1) profil A : język polski, matematyka, fizyka lub informatyka,  język obcy; 

2) profil B: język polski, matematyka, geografia lub wiedza o społeczeństwie, język 

http://www.lowegrow.aplus.pl/
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obcy; 

3) profil C: język polski, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie,   język 

obcy; 

4) profil D: język polski, matematyka, chemia lub biologia, język obcy. 

 

 

2. Sposób  przeliczania ocen z przedmiotów na punkty: 

1) stopień celujący: 18 pkt; 

2) stopień bardzo dobry: 17 pkt; 

3) stopień dobry: 14 pkt; 

4) stopień dostateczny: 8 pkt; 

5) stopień dopuszczający: 2 pkt. 

 

§5 

1. Punktacja za świadectwo: 

Składnik Maksymalna punktacja 

składowa 

Ocena z języka polskiego  18 pkt 

Ocena z matematyki  18 pkt 

Ocena z I przedmiotu  dodatkowego 18 pkt 

Ocena z II przedmiotu dodatkowego 18 pkt 

Szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej lub potwierdzone stosownymi 

zaświadczeniami 

18 pkt 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem 
7 pkt 

Aktywność społeczna 3 pkt 

 

2. Szczególne osiągnięcia kandydata powinny zostać wpisane na świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 132 ustawy 

Prawo Oświatowe, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.  

3. W przypadku pozostałych szczególnych osiągnięć stosuje się Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. §6. 

4. Maksymalna łączna punktacja za świadectwo: 100 pkt. 

 

§6 

1. Punktacja za egzamin ósmoklasisty: 

http://www.lowegrow.aplus.pl/
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Składnik Maksymalna punktacja składowa 

Egzamin z języka polskiego 35 pkt (100% x 0,35) 

Egzamin z matematyki 35 pkt (100% x 0,35) 

Egzamin z języka obcego nowożytnego 30 pkt (100% x 0,3) 

 

2. Maksymalna łączna punktacja za wynik egzaminu ósmoklasisty: 100 pkt. 

§7 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji: 200 

pkt. 

2. O przyjęciu kandydata do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w 

Węgrowie decyduje suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

stosuje się następujące kryteria potwierdzone odpowiednimi dokumentami:  

1) niepełnosprawność kandydata; 

2) wielodzietność rodziny kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata 

lub rodzeństwa kandydata; 

4) samotne wychowywanie kandydata; 

5) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

 

Rozdział 5 

Tryb odwoławczy 

§8 

1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania zgodnie z przepisami 

art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe:  

1) w terminie do 2 sierpnia 2022r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do klasy pierwszej;  

2) komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia 

wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do 

przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym;  

3) rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;  

4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w 

terminie 3 dni od otrzymania odwołania. 

2. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące 

przepisy prawa oświatowego. 

http://www.lowegrow.aplus.pl/
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