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           Załącznik  
do Zarządzenia Nr 10/2019  

Regulamin rekrutacji  
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego  

w Zamościu 
na rok szkolny 2019/2020 

 
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników: 
absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwentów 3-letniego gimnazjum, 
na podstawie odrębnych podstaw prawnych i do różnych oddziałów. 
 

I. Terminarz postępowania rekrutacyjnego 

Podstawa prawna: ZARZĄDZENIE nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.  
Data   Informacje o etapie 
08.04.2019   - 15.05.2019  Rejestracja kandydatów/składanie podań do szkół 
14.06.2019   -  17.06.2019 Możliwość dokonania zmian w wyborze preferencji 
21.06.2019   - 25.06.2019  Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

04.07.2019   Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
do przyjęcia  

04.07.2019    - 08.07.2019  Deklaracja woli podjęcia nauki  
12.07.2019   Publikacja list przyjętych 
 

II. Oddziały – oferta dla absolwenta szkoły podstawowej 

 
KLASA 1A                                                                                               
 
MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ                              Rok zerowy AGH ( matematyka, fizyka)                                                                                                                                                                                                                             
Innowacja LEGO MINDSTROMS EDUCATION 
 
przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka, dodatkowe zajęcia z informatyki: programowanie, 
robotyka 
języki obce - kontynuacja: język angielski 
                       drugi język do wyboru*: język rosyjski, język hiszpański 
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, fizyka 
 
 
KLASA 1B                                                                                                                                                                                         
 
MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA                                    Pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej                                                                                                                                   
Rok zerowy AGH (matematyka, geografia) 
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przedmioty rozszerzone - matematyka, geografia, dodatkowe godziny języka angielskiego i drugiego 
języka obcego 
języki obce- kontynuacja: język angielski 
         drugi język do wyboru*: język francuski, język niemiecki 
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia 
 
 
KLASA 1C 
 
PRAWNICZA                                                                 Pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Współpraca z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS 
 
przedmioty rozszerzone - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 
języki obce- kontynuacja: język angielski 
         drugi język do wyboru*: język francuski, język rosyjski 
dla chętnych koło naukowe - język łaciński w prawie i w naukach humanistycznych 
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia  
 
KLASA 1D 
 
BIOLOGICZNO- CHEMICZNA                                                                                  Rok zerowy AGH(chemia) 
 
przedmioty rozszerzone - biologia, chemia 
języki obce- kontynuacja: język angielski 
                       drugi język do wyboru*: język niemiecki, język rosyjski 
program autorski: język łaciński w medycynie 
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, biologia 
 
KLASA 1E 
 
BIOLOGICZNO- MEDYCZNA                                                                                    Rok zerowy AGH (chemia) 
 
przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, dodatkowa godzina matematyki 
języki obce-  kontynuacja: język angielski 
                       drugi język do wyboru*: język hiszpański, język rosyjski  
program autorski: język łaciński w medycynie  
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, biologia 
 
*możliwość wyboru innego języka nauczanego w grupie międzyoddziałowej 
 

III. Zasady rekrutacji absolwenta szkoły podstawowej do szkoły 

1. Podstawa	prawna	

• USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz.59, ze zm.) 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017r., poz.610) 
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2. Kryteria	przyjęcia	do	szkoły	

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 
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym  maksymalnie 200 punktów. 

3. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie 
rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny 
wyrażone w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

5. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
w tym za: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 
punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 
punktów; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 



4 
 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
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d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w 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. 

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

8. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik 
przedstawiony w procentach z: 

1) języka polskiego, 

2) matematyki, 

– mnoży się przez 0,35. 

3) języka obcego nowożytnego 

– mnoży się przez 0,3. 

9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, 
przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej. 

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
w całości lub jego danej części, na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust.2 ustawy, 
zastosowanie mają przepisy § 8 ust.2-3 oraz § 14 ust.1 i 2 rozporządzenia. 

11.Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany 
elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 
pod nazwą Nabór, dostępny pod adresem: www.nabor.pcss.pl/zamosc/  

11. Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie trzy szkoły oraz dowolną liczbę 
oddziałów każdej z nich. 

12. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej 
do najmniej preferowanych przez kandydata. 

13. Formularz wniosku po elektronicznym wypełnieniu i wydrukowaniu, składany jest 
do dyrektora szkoły tzw. pierwszego wyboru.  

14. Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez 
dostarczenie: 

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
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b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

c) 3 zdjęć w tym jedno przekazane w sposób elektroniczny tzn. nagrane na płycie CD 
lub DVD. 

15. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie 
dodatkowych kryteriów (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów: 

a) 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 

b) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, 
niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

16. Elementy procedury odwoławczej: 

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

b) W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja 
rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, 
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która 
uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym 

c) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) 
kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

d) W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć 
odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

e) Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane 
kontaktowe osoby składającej. 

 

IV. Oddziały – oferta dla absolwenta gimnazjum 

KLASA 1 AG                                                                                              
 

MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ                              Rok zerowy AGH(matematyka, fizyka)                                                                                                                                                                                                                                  
Innowacja LEGO MINDSTROMS EDUCATION 
 
przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka, dodatkowe zajęcia z informatyki: programowanie, 
robotyka 
języki obce-  kontynuacja: język angielski 
                       drugi język do wyboru*: język rosyjski, język francuski 
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przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo 
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, fizyka 
 
KLASA 1 BG                                                                                                                                                                                        
 
MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA                                           Pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej 
                                                                                                             Rok zerowy AGH (matematyka, geografia) 
 
przedmioty rozszerzone - matematyka, geografia, dodatkowe godziny języka angielskiego i drugiego 
języka obcego 
języki obce-  kontynuacja: język angielski 
                        drugi język do wyboru*: język hiszpański, język niemiecki 
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo 
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia 
 
KLASA 1 CG 
 
PRAWNICZA                                                                           Współpraca z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS 
                                                                                                    Pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
 
przedmioty rozszerzone - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 
języki obce- kontynuacja: język angielski 
                       drugi język do wyboru*: język francuski, język rosyjski 
przedmiot uzupełniający: przyroda, program autorski : język łaciński w prawie i w naukach 
humanistycznych 
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia  
 
KLASA 1 DG 
 
BIOLOGICZNO- CHEMICZNA                                                                                       Rok zerowy AGH (chemia) 
 
przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, dodatkowa godzina  matematyki 
języki obce-  kontynuacja: język angielski 
                        drugi język do wyboru*: język niemiecki, język rosyjski 
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, program autorski: język łaciński w medycynie 
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, biologia 
 
KLASA 1 EG 
 
BIOLOGICZNO- MEDYCZNA                                                                                    Rok zerowy AGH (chemia) 
 
przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, dodatkowa godzina matematyki 
języki obce - kontynuacja: język angielski 
                       drugi język do wyboru*: język hiszpański, język niemiecki 
przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, program autorski: język łaciński w medycynie  
przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, biologia 

*możliwość wyboru innego języka nauczanego w grupie międzyoddziałowej 
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V. Zasady rekrutacji absolwenta gimnazjum do szkoły 

1. Podstawa	prawna	

• USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz.59, ze zm.) 

• USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
( Dz.U. 2017r., poz. 60) 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 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. 2017r., poz. 
586) 

2. Kryteria	przyjęcia	do	szkoły		

1.O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych 
za: oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwo ukończenia gimnazjum 
z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące 
wynik egzaminu gimnazjalnego. 

2.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej  może otrzymać w postępowaniu 
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów. 

3.W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie 
rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone 
w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

4.Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

5. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym za: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
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c)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 7 punktów, 

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 5 punktów, 

d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b)dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 
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f)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a)międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b)krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c)wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d)powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
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. 

7.Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

8.W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik 
przedstawiony w procentach z: 

1) języka polskiego, 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

3) matematyki, 

4) przedmiotów przyrodniczych, 

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

– mnoży się przez 0,2. 

9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, 
przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej. 

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 
w całości lub jego danej części, na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust.2 ustawy, 
zastosowanie mają przepisy § 8 ust.1-3 rozporządzenia. 
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11. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany 
elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 
pod nazwą Nabór,  dostępny pod adresem: www.nabor.pcss.pl/zamosc/ 

12. Kandydat we wniosku może wskazać maksymalnie trzy szkoły oraz dowolną liczbę 
oddziałów każdej z nich. 

13.We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych przez kandydata. 

14.Formularz wniosku po elektronicznym wypełnieniu i wydrukowaniu, składany jest 
do dyrektora szkoły tzw. pierwszego wyboru 

15.Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez 
dostarczenie: 

a)oryginału świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej 

b)oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

c)3 zdjęć w tym jedno przekazane w sposób elektroniczny tzn. nagrane na płycie CD 
lub DVD. 

16. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie 
dodatkowych kryteriów (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów: 

a)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 

b)kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, 
niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

17. Elementy procedury odwoławczej: 

a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

b)W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja 
rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, 
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która 
uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym 

c)W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata 
mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
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d)W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć 
odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

e)Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane 
kontaktowe osoby składającej. 
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