
 
 
 
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI                                                                                                         

DO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII I GEORGA 

DIETRICHÓW W OLSZTYNIE 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

 

 

Rozdział 1. 

PODSTAWA PRAWNA 

 

§ 1 

1. Podstawę prawną procesu rekrutacji stanowią dokumenty: 

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

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

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19; 

4) Ogłoszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie terminów postępowania 

rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022; 

 

 

 



Rozdział 2. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 2 

1. Do szkoły są przyjmowani uczniowie po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej w 

wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja rekrutacyjnego powołana przez Dyrektora 

XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie. 

3. Postępowanie rekrutacyjnego przeprowadza się z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego wspomagania rekrutacji, na który składa się: 

1) Wniosek online zamieszczony na stronie www.akademickie.olsztyn.pl 

2) Skrzynka e-mail o adresie: rekrutacja@akademickie.olsztyn.pl – przeznaczona do 

wysłania kopii dokumentów pdf. 

4. Wniosek online umożliwia: 

1) Wybór klasy; 

2) Uzupełnienie danych osobowych kandydata oraz jego rodziców (opiekunów 

prawnych); 

3) Uzupełnienie pozostałych danych istotnych w procesie rekrutacji. 

5. Rejestracja wniosku jest warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacji wobec kandydata. 

 

Rozdział 3. 

PROCEDURA REKRUTACJI 

 

§ 3 

1. W roku szkolnym 2021/2022 w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga 

Dietrichów planuje się 5 oddziałów dla absolwentów szkoły podstawowej: 

1) medyczno – językowy z przedmiotami rozszerzonymi dla wszystkich: biologia, chemia, 

język obcy; 

2) medyczny z przedmiotami rozszerzonymi dla wszystkich: biologia, chemia, 

matematyka; 

3) politechniczny z przedmiotami rozszerzonymi dla wszystkich: matematyka, fizyka, 

język obcy lub matematyka, informatyka, język obcy; 



4) prawniczo – językowy z przedmiotami rozszerzonymi dla wszystkich: język polski, 

historia, język obcy; 

5) ekonomiczno - społeczny z przedmiotami rozszerzonymi dla wszystkich: matematyka, 

geografia, język obcy. 

2. Wymagane dokumenty: 

1) Wniosek o przyjęcie do XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w 

Olsztynie (online – na stronie www.akademickie.olsztyn.pl); 

2) Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej; 

3) Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

4) Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

5) Dokumenty potwierdzające działalność społeczną, wolontariat. 

3. Wniosek o przyjęcie do XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów                     

w Olsztynie po wypełnieniu na stronie www.akademickie.olsztyn.pl wpływa bezpośrednio 

do Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Pozostałe dokumenty wymagane w procesie rekrutacji są przesyłane w formie plików pdf 

na adres rekrutacja@akademickie.olsztyn.pl.  

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego: 

1) Od 17 maja (poniedziałek) do 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek), do godz. 15.00: 

składanie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji; 

2) Od 25 czerwca (piątek) do 14 lipca 2021 r. (środa), do godz. 15.00: uzupełnienie 

dokumentów o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz                           

o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

3) Do 21 lipca 2021 r. (środa): weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków oraz 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

4) 22 lipca 2021 r. (czwartek), godz. 12.00: podanie do publicznej wiadomości przez 

Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do klas pierwszych na stronie internetowej 

www.akademickie.olsztyn.pl;  

5) Od 23 lipca (piątek) do 30 lipca 2021 r., do godz. 15.00: potwierdzenie przez rodzica 

lub opiekuna prawnego woli wyboru szkoły w postaci przedłożonego oryginału 

świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia                



o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone wcześniej) oraz dwa 

zdjęcia legitymacyjne. 

6) 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), godz. 12.00: podanie do publicznej wiadomości przez 

Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas 

pierwszych na stronie internetowej www.akademickie.olsztyn.pl . 

 

Rozdział 4. 

PUNKTACJA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYJNYM  

 

§ 4 

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

ośmioletniej szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: 

1) Medyczno – językowy: język polski, matematyka, biologia/chemia, język obcy; 

2) Medyczna: język polski, matematyka, biologia, chemia; 

3) Politechniczna:  

a) język polski, matematyka, fizyka, język obcy; 

b) język polski, matematyka, informatyka, język obcy; 

4) Prawniczo – językowa: język polski, matematyka, historia, język obcy; 

5) Ekonomiczno – społeczna: język polski, matematyka, geografia, język obcy. 

2. Sposób przeliczania ocen z przedmiotów na punkty: 

1) celujący – 18 pkt, 

2) bardzo dobry – 17 pkt,  

3) dobry – 14 pkt,  

4) dostateczny – 8 pkt, 

5) dopuszczający – 2 pkt. 

 

§ 5 

1. Punktacja za świadectwo. 

 

 

 



Składniki 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 

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

Aktywność społeczna, wolontariat 3 pkt 

Szczególne osiągnięcia na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej lub 

potwierdzone stosownymi zaświadczeniami 

18 pkt 

 

2. 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. 

4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, 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. 

5. Maksymalna łączna punktacja za świadectwo: 100 pkt. 

 

§ 6 

1. Punktacja za egzamin ósmoklasisty. 

 

 

 

 



Składniki  Maksymalna punktacja składowa 

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

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

Egzamin z języka obcego 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 XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów                      

w Olsztynie decyduje suma uzyskanych punktów w procesie rekrutacji. 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego 

nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym: 

1. z języka polskiego i matematyki: 

a) za ocenę celującą – po 35 punktów, 

b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów, 

c) za ocenę dobrą – po 25 punktów, 

d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów, 

e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów; 

2. z języka obcego nowożytnego: 

a) za ocenę celującą – 30 punktów, 

b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów, 

c) za ocenę dobrą – 20 punktów, 

d) za ocenę dostateczną – 10 punktów, 

e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów. 

 

§ 8 

Rozdział 5. 

TRYB ODWOŁAWCZY 

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły jest prowadzone z wykorzystaniem wniosku online 

znajdującego się na stronie www.akademickie.olsztyn.pl. 



2. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania zgodnie z przepisami art. 

158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe. 

3. W terminie do 5 sierpnia 2021r., rodzic kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy 

pierwszej. 

4. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie do 3dni 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. 

5. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

rekrutacyjnej w terminie do 3dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej                          

w terminie do 3dni od dnia złożenia odwołania. 

7. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące 

przepisy prawa oświatowego. 

 
 
 
Dyrektor Szkoły 
 
Dorota Linkiewicz 


