
ZASADY REKRUTACJI

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR XIV

IM. POLONII BELGIJSKIEJ WE WROCŁAWIU

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we
Wrocławiu  odbywa  się  elektronicznie  za  pomocą  platformy  rekrutacyjnej
obsługiwanej przez Miasto Wrocław.

1. Podstawa prawna
 ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

zmianami;
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe;
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019

roku w sprawie  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  oraz
postępowania  uzupełniającego  do  publicznych  przedszkoli,  szkół  i
placówek i centrów;

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020
roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu
oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i
zwalczaniem COVID-19

 zarządzenia  nr  5/2021  Dolnośląskiego  Kuratora  Oświaty  z  dnia  26
lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
lub  inne  podmioty  działające  na  terenie  szkoły,  które  mogą  być
wymieniona  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej  oraz
miejsc  uznanych  za  wysokie  w  tych  zawodach  w  roku  szkolnym
2020/2021

2. Kryterium rekrutacyjne

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we
Wrocławiu odbywa się na podstawie uzyskanych przez kandydata punktów
rekrutacyjnych za:



 wyniki  egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,  matematyki oraz
języka obcego;

 oceny  zawarte  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej  z
języka polskiego, matematyki oraz dwóch przedmiotów wskazanych
przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr XIV;

 za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej.

Obliczanie  punktów  rekrutacyjnych  odbywa  się  na  następującej  zasadzie
przeliczania wyników i ocen na punkty:

 max 100 punktów za wyniki uzyskane z egzaminu ósmoklasisty:

język polski – wynik procentowy mnożony przez 0,35

matematyka – wynik procentowy mnożony przez 0,35

język obcy – wynik procentowy mnożony przez 0,3

 max 72  punkty za  oceny  z  języka  polskiego,  matematyki,  dwóch
przedmiotów  wskazanych  przez  dyrektora  Liceum
Ogólnokształcącego nr XIV w zależności od profilu klasy; 
 18 punktów – ocena celująca
 17 punktów – ocena bardzo dobra
 14 punktów – ocena dobra
 8 punktów – ocena dostateczna
 2 punkty – ocena dopuszczająca

 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na

rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 max  18  punktów za  osiągnięcia  w  olimpiadach  i  konkursach

wymienionych  w  Zarządzeniu  nr  5/2021  Dolnośląskiego  Kuratora
Oświaty z dnia 26 lutego 2021 r.; 

 max 40 punktów za wynik sprawdzianu kompetencji językowych –
dotyczy  wyłącznie  klas  dwujęzycznych  i  przystąpienie  do
sprawdzianu ma charakter obowiązkowy.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
przyjmowani  się  do  wybranej  szkoły  ponadpodstawowej  niezależnie  od
kryteriów. Nie dotyczy to kandydatów do klas dwujęzycznych, do których



kandydat  zobowiązany  jest  przystąpić  do  obowiązkowego  sprawdzianu
kompetencji językowych z języka angielskiego, chyba, że ww. tytuł jest z
konkursu lub olimpiady z języka angielskiego wymienionych w zarządzeniu
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów brane są
pod uwagę:

 wielodzietność rodziny kandydata,
 niepełnosprawność kandydata,
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 samotne wychowywanie kandydata,
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Oferta szkoły

Profil klasy Przedmioty realizowane w
zakresie rozszerzonym

Przedmioty  punktowane
w procesie rekrutacji 

matematyczno-
informatyczny

-matematyka  i  analiza
matematyczna
-fizyka  i  ćwiczenia
rachunkowe z fizyki
-informatyka

-język polski
-matematyka
-język obcy
-fizyka

biologiczno-
chemiczny 

-chemia
-biologia  i  laboratorium
biologiczne
-matematyka lub fizyka

-język polski
-matematyka
-język obcy
-chemia

dwujęzyczna
prawno-
ekonomiczna 

-język  polski  i  historia  lub
matematyka i fizyka
-język  angielski  (na
poziomie dwujęzycznym)
-wiedza o społeczeństwie

-język polski
-matematyka
-język obcy
-historia lub fizyka

dwujęzyczna
ekonomiczna

- matematyka
-język  angielski  (na
poziomie dwujęzycznym)
-wiedza o społeczeństwie
-geografia

-język polski
-matematyka
-język obcy
-geografia

4. Tryb odwoławczy



 W terminie  3  dni  od  dnia  podania  do  publicznej  wiadomości  listy
kandydatów  przyjętych  i  nieprzyjętych  rodzic  kandydata  może
wystąpić  do  komisji  rekrutacyjnej  z  wnioskiem  o  sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

 Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez
rodzica  kandydata  z  wnioskiem.  Uzasadnienie  zawiera  przyczyny
odmowy przyjęcia,  oraz  liczbę  punktów,  którą  kandydat  uzyskał  w
postępowaniu rekrutacyjnym.

 Rodzic  kandydata  może  wnieść  do  dyrektora  szkoły  odwołanie  od
rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej,  w  terminie  3  dni  od  dnia
otrzymania uzasadnienia.

 Dyrektor  szkoły  rozpatruje  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji
rekrutacyjnej,  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  odwołania.  Na
rozstrzygnięcie  dyrektora  szkoły  służy  skarga  do  sądu
administracyjnego. 


