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Regulamin rekrutacji do 

XII Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie 

 

na rok szkolny 2018/2019 

 

§ 1. 

I. Zasady organizacji rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla 

młodzieży określa: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943 ze zm.) - w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.03.2017 r. 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 2017 r. poz. 586) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.03.2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), 

4. Zarządzenie Nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018 r.                       

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                                    

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok 

szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół 

ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas 

pierwszych publicznych szkół policealnych. 

5. Zarządzenie Nr 14 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22.02.2018 r.                      

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych, organizowanych przez 

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły 

podstawowej lub branżowej I stopnia. 

 

II. W XII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie postępowanie 

rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego. 
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§ 2. 

XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów  w Olsztynie, zwane dalej „szkołą”,  

w czasie rekrutacji do klas pierwszych nie prowadzi naboru elektronicznego. 

1. Dyrektor szkoły zobowiązuje się w szczególności do: 

1) opublikowania na szkolnych stronach internetowych informacji o kryteriach rekrutacji, 

2) informowania kandydatów oraz ich rodziców o obowiązujących w szkole zasadach 

rekrutacji i harmonogramie rekrutacji oraz obowiązującym wniosku o przyjęcie do klas 

pierwszych, 

3) niezwłocznego usunięcia danych kandydata, który zmienił decyzję o wyborze szkoły, 

4) zabezpieczenia baz danych przed dostępem osób nieuprawnionych do posługiwania 

się nimi. 

§ 3. 

1. Kandydat do klasy pierwszej ma prawo wyboru dowolnej liczby oddziałów. 

2. Kandydat składa dokumenty w szkole. 

3. Kandydat ma prawo zmienić decyzję o wyborze szkoły z zachowaniem terminu 

określonego harmonogramem rekrutacji. 

§ 4. 

1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji, absolwenci gimnazjum składają                  

w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (formularz do I klasy znajduje się na 

stronie www.akademickie.olsztyn.pl (zakładka rekrutacja) lub w sekretariacie szkoły, 

2) świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, 

3) dwie fotografie (z podanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą 

urodzenia), 

4) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym na dany rok szkolny. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy składać w odpowiednio poświadczonej kopii, 

odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

§ 5 

1. Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Harmonogram czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym określa Załącznik Nr 

2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 6 
W roku szkolnym 2018 /2019 planowane jest utworzenie następujących oddziałów klasy 
pierwszej : 
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Symbol oddziału 
Przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

Język obcy 

1) Pierwszy 

2) drugi 

Przedmioty 

uzupełniające 

1A 
1. Biologia 

2. Chemia 

3. Język angielski lub Język niemiecki 

1. Język angielski lub Język 

niemiecki 

2. Język angielski 

Język niemiecki 

Język francuski 

Bioetyka 

Filozofia 

1B 

 

1. Biologia 

2. Chemia 

3. Matematyka  

 

lub  

 

1. Biologia 

2. Chemia 

3. Fizyka 

1. Język angielski lub Język 

niemiecki 

2. Język angielski 

Język niemiecki 

Język francuski 

Bioetyka 

Filozofia 

1C 

 

1. Matematyka 

2. Fizyka 

3. Język angielski lub Język niemiecki  

Lub 

1. Matematyka 

2. Fizyka 

3. Chemia 

1. Język angielski lub Język 

niemiecki 

2. Język angielski 

Język niemiecki 

Język francuski 

Bioetyka 

Filozofia 

1D 
1. Matematyka 

2. Fizyka 

3. Informatyka 

1. Język angielski lub Język 

niemiecki 

2. Język angielski 

Język niemiecki 

Język francuski 

Filozofia 

1E 
1. Matematyka 

2. Geografia 

3. Język angielski lub Język niemiecki 

1. Język angielski lub Język 

niemiecki 

2. Język angielski 

Język niemiecki 

Język francuski 

Filozofia 

Edukacja prawna 

1F 

1. Język polski 

2. Biologia 

3. Język angielski lub Język niemiecki 

 

Lub 

 

1. Język polski 

2. Historia 

3. WOS 

1. Język angielski lub Język 

niemiecki 

2. Język angielski 

Język niemiecki 

Język francuski 

Filozofia 

Edukacja prawna 

Bioetyka 


