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REGULAMIN  

I  

HAROMOGRAM REKRUTACJI 

 do Liceum Ogólnokształcącego  

im. Władysława Orkana w Bieżuniu 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Podstawa prawna: 

1. Art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

2. 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. 2019 poz. 1737). 

3. 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. poz. 493 z późn. zmianami) 

4. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie 

rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 

5. Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu 
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§ 1 

1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych w roku prowadzi Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna pracuje zgodnie z obowiązującymi na dany rok 

szkolny terminami rekrutacji. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 

1) gromadzi i dokonuje analizy dokumentacji kandydatów do szkoły 

2) ustala wyniki postępowania i podaje do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

3) w dalszej kolejności postępowania rekrutacyjnego ustala i podaje do 

publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

4) każdorazowo sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego i załącza go do 

dokumentacji przebiegu Rekrutacji na dany rok szkolny 

4. W pracach Komisji Rekrutacyjnej mogą uczestniczyć m. in. kandydaci na 

wychowawców klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021. 

5. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły wnioski wraz 

z niezbędnymi załącznikami.  

6. Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

pierwsza strona wniosku o przyjęcie do szkoły może być przesyłana w terminie do 25 

czerwca 2020r.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 

sekretariat_lo_biezun@vp.pl 

7. Kompletnie wypełnione i podpisane wnioski mogą być przesłane pocztą tradycyjną na 

adres szkoły : Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu, 09-320 

Bieżuń, ul. Warszawska 4 z dopiskiem: REKRUTACJA 

8. Gotowe wnioski znajdują się na szkolnej stronie internetowej 

(www.lobiezun.szkolnastrona.pl) i w sekretariacie szkoły (Liceum Ogólnokształcące 

im. Władysława Orkana w Bieżuniu, 09-320 Bieżuń, ul. Warszawska 4) 

9. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do szkoły, potwierdza wolę przyjęcia do 

szkoły i składa oryginały wymaganych dokumentów (§ 4).  

10. Zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w 

formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i 

nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą opublikowanych list lub telefonicznie w 

godzinach od 7:30 do 15:30 przez sekretariat szkoły tel. 23/  567 80 63 

 

mailto:sekretariat_lo_biezun@vp.pl
http://www.lobiezun.szkolnastrona.pl/
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§ 2 

1. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu mogą 

składać dokumenty do następujących oddziałów klas pierwszych: 

 

Nr. Nazwa klasy 

 

Kontynuacja 

języków obcych 

Zajęcia dodatkowe  

 

1A 

 

1A Oddział wojskowy – ogólnokształcący   

 

 

 

Język angielski  

Język niemiecki  

 

Szkolenie i edukacja 

wojskowa dla 1A  

(2 godz. tyg.) 

 

Koło strzeleckie  

(1 godz. tyg.) 

 

Koło sportowe 

(1godz. tyg.) 

 

Obóz szkoleniowy 

dla 1A w CSSG  

(5 dni) 

 

Obóz szkoleniowy 

dla 1A w CSMW  

(5 dni) 

 

 

1 B 

 

1B Oddział akademicki - ogólnokształcący 

 

 

 

2. W roku szkolnym 2020/2021 kandydaci muszą wybrać naukę od 2 do 3 przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym z listy przedmiotów umieszczonych na 

pierwszej stronie wniosku do szkoły. 

§ 3 

1. Kandydaci składają dokumenty i uczestniczą w postepowaniu rekrutacyjnym na zasadach i 

w terminie określonym przez Kuratora Oświaty Ministra Edukacji Narodowej według 

szkolnego harmonogramu rekrutacji.  

 

REKRUTACJA 

Lp. Działanie Terminy 

1. 

 

Rozpoczęcie składania wniosków do 

szkoły 

 

15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)  

 

 

 
 

2 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 

 

do 10 lipca 2020 r. 
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do godz. 15.00 

 

3. 
Składanie świadectw ukończenia 

szkoły podstawowej.  
 

 

od 26 czerwca  do 10 lipca 2020 r.  

 

do godz. 15.00  

 
 

4. 

 

Składanie zaświadczeń o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty  

 

 

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.  

 

do godz. 15.00  

 

5. 

Okres w którym kandydat może 

dokonywać zmiany wniosku o przyjęcie, 

zamian klas lub zamiany szkół, do 

których kandyduje. 

 

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.  

 

do godz. 15.00  

 

6. 

 

Publikacja przez komisję rekrutacyjną 

informacji - listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 

12 sierpnia 2020 r.  

 

 

 

7. 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia.  

 

Rodzice którzy nie przedłożyli wcześniej  

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 

oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego potwierdzają w 

tym terminie uzupełnieniem 

dokumentacji oryginalnej.  

 

 

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. 

  

 

 

 

 

 

 

do godz. 15.00  

8. 

 

Publikacja przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych. 

 

19 sierpnia 2020 r. 

 

do godz. 14.00  

 

2. W związku z czasowym ograniczenia funkcjonowania szkoły ze względu na zapobieganie, 

przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19 szkoła w postepowaniu rekrutacyjnym 2020/2021 nie 

prowadzi praktycznego testu sprawnościowego dla kandydatów do oddziału wojskowego.  

3. W postepowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do oddziału wojskowego w kryterium – 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – przedmiotem za który kandydat uzyska punkty z ocen 

będzie wychowanie fizyczne.  
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4. Szkolna komisja rekrutacyjna na podstawie dokumentów o których mowa w § 4 pkt. 5 

regulaminu, przyzna w postepowaniu rekrutacyjnym kandydatom ubiegającym się do 

oddziału wojskowego dodatkowe punkty. 

§ 4 

Dokumenty wymagane od kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym: 

1) wniosek do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w 

Bieżuniu (strona 1 wniosku); 

2) kwestionariusz danych osobowych kandydata (strona 2 wniosku - znajduje się na 

odwrocie); 

3) poświadczone kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej; 

4) inne dokumenty potwierdzające wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych o 

zasięgu wojewódzkim lub wyższym; 

5) zaświadczenia, oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy, samoobrony lub umiejętności z dziedziny sportów walki.  

(Nie jest obowiązkowe i dotyczy kandydatów do oddziału wojskowego, którzy chcą się ubiegać o 

dodatkowe punkty)  

6) w przypadku, gdy ucznia dotyczy – opinia wydana przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,  

w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi  

do szkoły ponadpodstawowej; 

7) w przypadku, gdy dotyczy – dokumenty potwierdzające: 

a) wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie, 

b) niepełnosprawność kandydata – orzeczenie, 

c) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oświadczenie, 

d) objęcie kandydata pieczą zastępczą – orzeczenie. 

8) 2 fotografie; 

§ 5 

1. Zgodnie z § 3 do § 8 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. ustala się następujący 

sposób podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym: 

§ 3 

Kryteria – egzamin ósmoklasisty 

Wyniki z 

egzaminu 

ósmoklasisty 

Punkty w 

postepowaniu 

rekrutacyjnym 
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w % 

Wyniki z języka polskiego 100% x 0,3 = 30 pkt 

Wyniki z matematyki 100% x 0,3 = 30 pkt 

Wynik z jednego przedmiotu do wyboru 100% x 0,2 = 20 pkt 

Wyniki z języka obcego nowożytnego 100% x 0,2 = 20 pkt 

max  100 pkt 

§ 4 

Kryteria – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – 

punkty z ocen wyrażone stopniem zajęć edukacyjnych o 

których mowa w: 

Art. 20 f ust. 2 pkt 2,  

Art. 20 h ust. 6 pkt 3  

Art. 20 j ust. 2 pkt 3 

Punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Wynik z języka polskiego 

  

Cel.18 pkt. 

Bdb. 17 pkt. 

Dobry 14 pkt. 

Dostateczny 8 pkt. 

Dopuszczający 2 pkt. 

Wynik z matematyki 

Cel.18 pkt. 

Bdb. 17 pkt. 

Dobry 14 pkt. 

Dostateczny 8 pkt. 

Dopuszczający 2 pkt. 

Do oddziału 1A - wynik z wychowania fizycznego 

 

Do oddziału 1B – wynik z wiodącego języka obcego 

 

Cel.18 pkt. 

Bdb. 17 pkt. 

Dobry 14 pkt. 

Dostateczny 8 pkt. 

Dopuszczający 2 pkt. 

max 54 pkt 

§ 5 

Kryteria – świadectwo z wyróżnieniem 

Punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

max 7 pkt.  

§ 6 pkt. 1 ust. 1 

Kryteria za uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów 

oświaty 

 

Punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Finalista konkursu przedmiotowego 10 pkt. 

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  7 pkt. 

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.  

§ 6 pkt. 1 ust. 2 

Kryteria za uzyskanie w zawodach zasięgu 

międzynarodowego lub ogólnopolskiego albo turnieju o 

zasięgu ogólnopolskim   przeprowadzonymi  zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i 

art. 32 a ust. 4 ustawy 

 

 

Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
10 pkt. 
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artystycznej 

Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

4 pkt.  

Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

3 pkt.  

§ 6 pkt. 1 ust. 3 

3 . Kryteria za uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego 
10 pkt. 

Dwóch lub więcej tytułów laureatów konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego  
7 pkt.  

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego 
5 pkt.  

Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  7 pkt.  

Tytułu  laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 
5 pkt 

Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 
3 pkt. 

§ 6 pkt. 1 ust. 4 

Kryteria za uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i 

art. 32 a ust. 4 ustawy 

 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

10 pkt.  

Dwóch lub więcej tytułów laureatów turnieju z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej 

7 pkt.  

Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej 

5 pkt.  

Tytułu finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  
7 pkt.  

Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

3 pkt.  

Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

2 pkt.  

§ 6 pkt. 1 ust. 5 

 Kryteria za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach 

wiedzy innych niż wymienione w § 6 pkt. 1–4, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły na szczeblu: 

 

międzynarodowym 4 pkt. 
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krajowym 3 pkt. 
wojewódzkim 2 pkt.  

powiatowym 1 pkt.  

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w § 6 ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z 

tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

max 
 

18 pkt. 

 

§ 7 

Kryteria przeliczania na punkty za osiągnięcia w 

zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu 

 

3 pkt.  

max 3 pkt.  

§ 8 

Kryteria przeliczania na punkty ocen uzyskanych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przez osoby 

zwolnione z egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44 

zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, z : 

 

 

Języka polskiego i matematyki 

celującym – przyznaje się  

po 30 punktów,  

bardzo dobrym – przyznaje się  

po 25 punktów,  

dobrym – przyznaje się  

po 20 punktów,  

dostatecznym – przyznaje się  

po 10 punktów,  

dopuszczającym – przyznaje się 

po 5 punktów; 

Języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu 

do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa 

w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty 

celującym – przyznaje się  

po 20 punktów,  

bardzo dobrym – przyznaje się po 

18 punktów,  

dobrym – przyznaje się po 13 

punktów,  

dostatecznym – przyznaje się po 

8 punktów,  

dopuszczającym – przyznaje się 

po 2 punkty. 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 

egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 

przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest 

egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 
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W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób 

określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego 

przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 usta-

wy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z 

których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty 

odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego 

przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 

ustawy o systemie oświaty. 
 

2. Dodatkowe punkty dla kandydatów do oddziału wojskowego przyznane  przez komisję rekrutacyjną 

na podstawie dokumentów wskazanych w § 4 pkt. 5 regulaminu. 

Potwierdzenie posiadanych umiejętności punktacja 

Zaświadczenie lub dyplom ukończonego 

kursu z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy. 

2 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu 

samoobrony 

2 

Zaświadczenie o posiadanych stopniach 

umiejętności sztuk walki 

2 

 

§ 6 

1. Dyrektor szkoły z pośród nauczycieli zatrudnionych powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjną. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi nie mniej niż trzech nauczycieli zatrudnionych w 

LO w Bieżuniu. 

3. W skład komisji nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz nauczyciel, którego dziecko jest 

kandydatem do szkoły. 

4. Szkolna komisja rekrutacyjna na pierwszym zebraniu powołuje przewodniczącego, ustala 

harmonogram rekrutacji zgodny z obowiązującym na dany rok prawem. 

5. Dyrektor może dokonywać jego zmiany składu komisji rekrutacyjne, w tym osoby 

wyznaczonej na jej przewodniczącego. 

6. Ze względów organizacyjnych wyznacza się dyżury członków komisji rekrutacyjnej wg 

terminów wynikających z harmonogramu rekrutacji.  

 

§ 7 

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:  
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a) ustalenie przez przewodniczącego komisji dni i godziny posiedzeń komisji oraz dyżurów 

zgodnie ze szkolnym harmonogramem rekrutacji; 

b) dokumentowanie przez przewodniczącego prac komisji, w tym prowadzenie teczki sprawy; 

c) sporządzenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 

w kolejności alfabetycznej, których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym 

zweryfikowano spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym; 

d) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20 t ust. 7 

ustawy; 

e) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

postepowaniu rekrutacyjnym lub postepowaniu uzupełniającym; 

f) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

g) umożliwienie członkom przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, zapoznanie się z 

wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami; 

h) prowadzenie przez przewodniczącego prac komisji rekrutacyjnej przy udziale co najmniej 

2/3 osób wchodzących w skład komisji; 

i) nieujawnianie informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, 

które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

j) przygotowywać protokoły postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, aby zawierały: 

datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego i członków obecnych na 

posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez 

komisję w ramach przeprowadzonego postepowania.  

k) podpisywanie protokołów przez przewodniczącego i członków komisji oraz załączanie do 

protokołu list kandydatów oraz informacji, o których mowa w § 7 ust. 1 

§ 8 

 1. W szkolnym postepowaniu rekrutacyjny ustala się próg punktów, który jest liczba 

punktów ostatniego kandydata zakwalifikowanego do danego oddziału. 

2. Laureat lub finalista olimpiady lub konkursu przedmiotowego organizowanego przez 

kuratora oświaty o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej 

kolejności niezależnie od wyników osiągniętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 
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3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników to prawo 

pierwszeństwa umają kandydaci w trudniejszej sytuacji zdrowotnej, bytowej, społecznej wg 

tabeli poniżej. 

Kryterium pierwszeństwa 
Pierwszeństwo określa się  

na podstawie 

1. Kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi 

możliwość wyboru kierunku kształcenia; 

2. Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci); 

3. Niepełnosprawność kandydata; 

4. Niepełnosprawność rodzica, rodzeństwa kandydata; 

5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Dokumenty potwierdzające 

zaistniały stan lub sytuację 

 

   

4. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły, oddziału podejmuje Szkolna Komisja 

Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły. 

5. Decyzję o utworzeniu grup językowych i rozszerzeń podejmuje dyrektor szkoły w oparciu 

o posiadane dokumenty kandydatów oraz możliwości organizacyjne szkoły.  

6. Kwestie sporne wynikające z procesu rekrutacyjnego rozstrzyga dyrektor w terminie 7 dni 

od złożenia odwołania. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

oświatowego. 

 

Bieżuń, dnia.  20.05.2020 r. 


