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REGULAMIN REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego 

 Sióstr  Urszulanek UR we Wrocławiu na rok szkolny 2018/2019 
§1 

Regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 14 marca 2017r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  
z dnia 9 stycznia 2018r.  

§2 
Prawo przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu mają 
uczniowie, którzy w 2018 roku uzyskają świadectwo ukończenia gimnazjum. Nabór do 
szkoły nie odbywa się drogą elektroniczną. Warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły jest 
złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w terminach określonych w terminarzu 
rekrutacji, w §5. 

§3 
1. Każdy kandydat, składając odpowiednią deklarację, może wybrać jedną z pięciu 
możliwości z trzema przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym: 

1) język angielski, język polski, historia, 
2) język angielski, język polski, geografia, 
3) język angielski, chemia, biologia, 
4) język angielski, matematyka, fizyka, 
5) język angielski, matematyka, geografia. 

 

2. Pierwszym obowiązkowym językiem obcym jest język angielski jako kontynuacja nauki  
w gimnazjum, natomiast drugi język obcy jest do wyboru spośród:  

1) język niemiecki (kontynuacja nauki w gimnazjum),  
2) język hiszpański (kontynuacja nauki w gimnazjum), 
3) język hiszpański (od początku jako nowy język), 
4) język włoski (od początku jako nowy język). 

 

3. Dodatkowo można realizować naukę języka łacińskiego. 
 

§4 
1. Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen z zajęć 
edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz za szczególne 
osiągnięcia: 

I. WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 
Maksymalna liczba 
punktów możliwych 

do uzyskania 
1) Język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 20 punktów 

2) Historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

procent 
20 punktów 

3) Matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 20 punktów 

4) Przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 20 punktów 

5) Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za 

każdy uzyskany procent 

20 punktów 

 

II. OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH (wymienionych na świadectwie ukończenia 
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gimnazjum) 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE Liczba punktów 

72 punkty  

 

1) Język polski 
2) Matematyka  
3) Język angielski 
4) Najwyższa ocena  
z przedmiotów: historia, fizyka 
geografia, biologia, chemia 

celujący  18 

bardzo dobry         17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

III. ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM  
Z WYRÓŻNIENIEM 
 

7 punktów 

IV. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE 
UKOŃCZENIA GIMNAZJUM 

 
1) Uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanych przez kuratora oświaty: 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego – 7 punktów 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego – 5 punktów 
 
2) Uzyskanie w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych 
przez kuratora oświaty: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 punktów 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 punktów 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego – 5 punktów 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego – 3 punkty 
 
3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 
wyżej, artystycznych lub sportowych na szczeblu: 
a) międzynarodowym – 4 punkty 
b) krajowym – 3 punkty 
c) wojewódzkim – 2 punkty 
d) powiatowym – 1 punkt 
 

18 punktów   

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
(wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) 
 

 
3 punkty 

 
2. Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji wynosi 
200 punktów. Minimalna liczba punktów wymagana przy przyjęciu kandydatów do klasy 
pierwszej wynosi 100 punktów oraz wymagana ocena z zachowania co najmniej dobra. 
3. Planowane jest otworzenie 3 klas po 28 uczniów w każdej klasie. Uczniowie są 
przyjmowani do poszczególnych klas w kolejności zgodnej z sumą punktów rekrutacyjnych, 
do wyczerpania planowanego limitu 84 miejsc, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, 
którzy zadeklarowali naszą szkołę jaką szkołę pierwszego wyboru .  
 



 

3 
 

4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani  
w pierwszej kolejności.    

§5 
Szczegółowy terminarz rekrutacji do szkoły jest następujący: 

Data Wydarzenie  

14 kwietnia – 20 czerwca 
2018r. 
 

1. Złożenie następujących dokumentów: 
   1) Wniosek o przyjęcie do liceum podpisany przez 
kandydata i jego rodziców (do pobrania ze strony internetowej 
szkoły) 
   2) Deklaracja nr 1. wyboru klasy i II języka obcego (do 
pobrania ze strony internetowej szkoły) 

14 kwietnia – 19 czerwca 
2018r. 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 14.00 – 16.00  

2. Rozmowa kandydatów (wspólnie z rodzicami/opiekunami 
prawnymi)* z dyrektorem szkoły. Na rozmowę uczeń powinien 
przyjść z wnioskiem o przyjęcie do liceum i deklaracją nr 1. 
*W przypadku uczniów Gimnazjum Sióstr Urszulanek obecność 
rodziców na rozmowie nie jest wymagana 

od 22 do 26 czerwca 
2018r.  
 

3. Dostarczenie: 
  1) Potwierdzonej kopii* świadectwa ukończenia gimnazjum  
  2) Potwierdzonej kopii* zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego 
*Kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył 

do 29 czerwca 2018r. 
(piątek) 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 
szkoły (lista będzie dostępna na tablicy obok sekretariatu, lista 
kandydatów zakwalifikowanych będzie również dostępna na 
stronie internetowej szkoły) 

do 13 lipca 2018r. (piątek) 5. Potwierdzenie przez kandydatów woli uczęszczania do 
szkoły poprzez dostarczenie: 
  1) Oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum  
  2) Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego 
  3) Deklaracji nr 2. dla Ucznia i Rodziców (do pobrania ze 
strony internetowej szkoły) 

do 16 lipca 2018r. 
(poniedziałek) 

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły oraz 
informacji o przyjęciu do internatu 
(lista będzie dostępna na tablicy obok sekretariatu, lista 
kandydatów zakwalifikowanych będzie również dostępna na 
stronie internetowej szkoły) 

 

§6 
Kandydatki, starające się o miejsce w internacie przyszkolnym powinny złożyć wraz  
z oryginałami dokumentów, w terminie do dnia 13 lipca 2018r., następujące dokumenty: 
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 1) Podanie o przyjęcie do internatu (do pobrania ze strony internetowej szkoły), 
 2) Skrócony odpis aktu urodzenia, 
 3) Zaświadczenie o stałym zameldowaniu, 
 4) Wpłata wpisowego w wysokości 100zł. 
 

§7 
1. Brak odpowiednich dokumentów w wyznaczonych terminach określonych  
w §5 traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania do liceum.  
 
2. Kandydaci przyjęci do szkoły, zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu:  

1) 2 zdjęcia legitymacyjne, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,  
2) Kartę zdrowia (ze szkolnego gabinetu medycznego). 

 
3. Na rozmowę z dyrektorem szkoły należy umówić się wcześniej telefonując pod numer 
71 372 39 17 albo pisząc na adres: sekretariat.urszulanki@gmail.com 
 
4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do liceum. Pisemny 
wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły. 
 
5. Testy z języków obcych kwalifikujące do odpowiednich grup zaawansowania odbędą się  
w dniu 2 lipca 2018r. (poniedziałek):  
godz. 10.00 – j. niemiecki i j. hiszpański,  
godz. 11.00 – j. angielski. 
 
 

Zatwierdził dyrektor w dniu 8 lutego 2018r. 
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