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Regulamin rekrutacji  

do V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej–Curie w Lublinie 

na rok szkolny 2021/2022 
 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.); 

 Zarządzenie nr 7/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także 

terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022, na semestr pierwszy klas I publicznych 

szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na 

terenie województwa lubelskiego. 
 

 

1. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik 

egzaminu ósmoklasisty. 
 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym 

maksymalnie 200 punktów. 
 

3. Przy ustalaniu liczby punktów brane są pod uwagę oceny z następujących przedmiotów na  świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

 

KLASA 
PRZEDMIOTY REALIZOWANE 

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM 
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 

NAUCZANE 

JĘZYKI OBCE 

A 
matematyka 

fizyka 

informatyka 

1. język polski 

2. matematyka 

3. język angielski 

4. fizyka lub informatyka 

język angielski 

język niemiecki 

B 
matematyka 

fizyka 

język angielski 

1. język polski 

2. matematyka 

3. język angielski 

4. fizyka 

język angielski 

język niemiecki 

C 
biologia 

chemia 

język angielski 

1. język polski 

2. matematyka 

3. język angielski 

4. biologia lub chemia 

język angielski 

język niemiecki 

D 
biologia 

chemia 

język angielski 

1. język polski 

2. matematyka 

3. język angielski 

4. biologia lub chemia 

język angielski 

język niemiecki 

E 
matematyka 

biologia 

język angielski 

1. język polski 

2. matematyka 

3. język angielski 

4. biologia  

język angielski 

język niemiecki 

F 
matematyka 

geografia 

język angielski 

1. język polski 

2. matematyka 

3. język angielski 

4. geografia  

język angielski 

język niemiecki 

G 
język polski 

historia 

wiedza o społeczeństwie 

1. język polski 

2. matematyka 

3. język angielski 

4. historia lub wiedza o społeczeństwie 

język angielski 

język niemiecki 
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4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji 

do szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 będzie określony 

w Zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

 

5. Liczbę punktów za poszczególne osiągnięcia, przyznawanych w procesie rekrutacji określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 

 

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, 

jest przyjmowany w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej. 

 

7. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie.  

 

8. Kandydat we wniosku może wskazać nie więcej niż trzy szkoły. 

 

9. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych. 

 

10. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez 

dostarczenie: 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 3 zdjęcia (w tym jedno cyfrowe), 

 karta zdrowia (jeśli została wydana). 

 

11. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów na każdym etapie rekrutacji proponuje się 

stosowanie dodatkowych kryteriów (ex aequo): 

1) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

2) kandydat spełnia jedno lub więcej z nw. kryteriów (kryteria mają jednakową wartość): 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą, 

3) najwyższa ocena z zachowania, 

4) najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty, 

5) najwyższa średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych, 

6) najwyższa ocena z języka polskiego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

7) najwyższa ocena z języka obcego nowożytnego na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 

 

12. Procedura odwoławcza: 

1) W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun) może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
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2) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna 

sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 

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

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3) W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata (prawny opiekun) może wnieść 

do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

4) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. 

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

5) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane 

kontaktowe osoby składającej.  

 


