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Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 

Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim 

na rok szkolny 2021/2022 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), 

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

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm. ) 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 poz. 1394).  

 

 

I. Przyjmowanie zgłoszeń 

 

1. Rekrutacja zasadnicza do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim  

odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej Nabór VULCAN. 

2. We wniosku kandydat może wskazać 3 szkoły danego organu prowadzącego oraz dowolną liczbę 

klas. Organem prowadzącym naszego liceum jest Magdalena Jakubiak.  

3. Wydrukowany i podpisany przez kandydata oraz jego rodziców wniosek (wraz z ewentualnymi 

załącznikami) składa się w szkole pierwszego wyboru w dniach od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. 

do godz. 15.00. 

4. Kandydaci, dla których PLO jest szkołą pierwszego wyboru składają wniosek w sekretariacie szkoły, 

codziennie w godzinach 7.30 – 15.00. 

5. W dniach 25.06.2021 r. – 14.07.2021 r. do godz. 15.00 kandydaci uzupełniają wniosek o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

6. Do 14.07.2021 r. komisja rekrutacyjna weryfikuje dokumenty potwierdzające spełnianie 

przez kandydatów warunków poświadczonych w załącznikach do wniosków oraz spełnianie kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

7. Do 21.07.2021 r. komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w załącznikach 

do wniosków oraz spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

8. W dniu 22.07.2021 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PLO. 

9. Potwierdzenia woli podjęcia nauki w PLO należy dokonać poprzez dostarczenie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty (o ile nie zostały one wcześniej złożone) w terminie do 30.07.2021 r. do godz. 15.00. 
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10. Wraz z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w PLO należy dostarczyć kartę zdrowia ucznia i 3 zdjęcia 

opisane imieniem, nazwiskiem, adresem i datą urodzenia kandydata. 

11. Laureaci konkursów przedmiotowych załączają dyplom laureata. 

12. W dniu 02.08.2021 r. do godz. 14.00  Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do klas pierwszych PLO. 

13. Jeżeli w klasach pierwszych PLO będą jeszcze wolne miejsca, kandydaci, którzy nie zostali przyjęci 

do innych szkół, mogą składać wnioski o przyjęcie od 03.08.2021 r. do 06.08.2021 r. w ramach 

postępowania uzupełniającego. Wzór wniosku należy pobrać ze strony internetowej szkoły, wypełnić, 

podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły. 

14. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PLO w postępowaniu 

uzupełniającym zostanie ogłoszona w dniu 16.08.2021 r. 

15. Potwierdzenia woli podjęcia nauki w PLO w postępowaniu uzupełniającym należy dokonać 

do 20.08.2021 r. do godz. 15.00. 

16. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PLO w postępowaniu uzupełniającym zostanie 

ogłoszona 23.08.2021 r. 

 

II. Zasady rekrutacji 

 

1. Warunkami przyjęcia ucznia do klasy pierwszej PLO są: 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), przy czym wyniki egzaminu 

ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z języka polskiego i matematyki przelicza się 

na punkty według zasady, że wynik procentowy z każdego zakresu mnoży się przez 0,35, 

natomiast wynik procentowy z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z następujących przedmiotów: 

▪ do klasy humanistyczno – językowej z poszerzonym nauczaniem języka polskiego i języka 

angielskiego: 

 język polski, 

 matematyka, 

 język angielski,  

 historia.  

▪ do klasy matematyczno – informatycznej, z poszerzonym nauczaniem  matematyki 

i informatyki: 

 język polski, 

 matematyka, 

 język angielski, 

 informatyka. 

▪ do klasy biologiczno – chemicznej  z poszerzonym  nauczaniem  biologii i chemii: 

 język polski, 

 matematyka, 

 biologia, 

 chemia. 

▪ do klasy o profilu ogólnym,  z poszerzonym nauczaniem  geografii i języka angielskiego: 

 język polski, 

 matematyka, 
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 język angielski, 

 geografia. 

2. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty według następującej 

zasady: 

 celujący – 18 punktów, 

 bardzo dobry – 17 punktów, 

 dobry – 14 punktów, 

 dostateczny – 8 punktów, 

 dopuszczający – 2 punkty. 

3. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia 

do sprawdzianu ósmoklasisty: 

 za ocenę celującą – po 35 punktów,  

 za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów, 

 za ocenę dobrą – po 25 punktów, 

 za ocenę dostateczną – po 15 punktów, 

 za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów; 

oraz z języka obcego nowożytnego: 

 za ocenę celującą – 30 punktów, 

 za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów, 

 za ocenę dobrą – 20 punktów, 

 za ocenę dostateczną – 10 punktów, 

 za ocenę dopuszczającą – 5 punktów. 

4. Sposób przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów; 

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty; 

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 
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 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

e) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym – 4 punkty, 

 krajowym – 3 punkty, 

 wojewódzkim – 2 punkty, 

 powiatowym – 1 punkt. 

5. Dodatkowym wymogiem przyjęcia do szkoły jest uzyskanie na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oceny zachowania: dobra, bardzo dobra, wzorowa. 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych 

do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, 

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

8. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej.  

9. Nie ustala się limitu punktów, od którego kandydaci przyjmowani są do PLO. Przyjmowani są 

kandydaci z najwyższą ilością punktów, do wyczerpania limitu miejsc. 

10. W przypadku jednakowej liczby punktów pierwszeństwo ma kandydat o niższym numerze 

systemowym w systemie rekrutacji elektronicznej.  

11. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczniów do danego oddziału będzie niższa niż 8, oddział ten nie 

zostanie utworzony. 
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III. Odwołania 

 

1. W terminie 3 dni (odpowiednio do 05.08.2021 r. lub do 26.08.2021 r.) od podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PLO, rodzic kandydata (lub pełnoletni 

kandydat) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie odmowy 

przyjęcia do szkoły. 

2. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy zostanie sformułowane w ciągu 3 dni od złożenia 

wniosku. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

3. Rodzic kandydata (lub pełnoletni kandydat) może złożyć do Dyrektora Szkoły w terminie do 3 dni 

od daty otrzymania uzasadnienia pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor PLO rozpatruje odwołanie w terminie do 3 dni od jego otrzymania.  

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

 

 

Piotrków Tryb., 28 lutego 2021 roku 

Dyrektor szkoły 

mgr Bożena Gadomska 


