Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Sportowych
w Szczecinie
– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe (Dz.U.
z 2017 poz. 60),
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
z późniejszymi zmianami.
4. art.1 i 10 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw.
5. Zarządzenie Nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z 31 stycznia 2018r.
w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2018/2019.
6. Statut Szkoły Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie z 1.12.2017 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.Niniejszy Regulamin, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb
postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków komisji rekrutacyjnej.
2. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym
przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
3. XII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą prowadzącą nabór do klas o kierunkach:
I a promedyczna
I b klasa lingwistyczna
I c klasa sportowa (piłka ręczna dziewcząt i chłopców)
4. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie elektronicznej na wniosek
rodziców/opiekunów prawnych i kandydata. Wniosek należy wypełnić drogą elektroniczną,
wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły.
5. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych
miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja
umieszczana jest na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin.
6. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie rekrutacji,
kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia ucznia do szkoły.
7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powoływana przez
dyrektora szkoły.
8. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
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9. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków o przyjęcie do szkoły, w których
wskazano XII Liceum Ogólnokształcącym jako szkołę pierwszego wyboru.
§ 2.
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Szkole, LO XII – należy rozumieć XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Sportowych w Szczecinie;
2) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Sportowych w Szczecinie;
3) rodzicach – należy rozumieć rodziców, opiekunów prawnych;
4) komisji rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
5) liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali
zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym
czasie;
6) liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych
do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu
otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
7) wniosku o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji
i opublikowany na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin wraz z załącznikami;
Rozdział II
Zasady rekrutacji
§ 3.
1. Do szkoły w roku szkolnym 2018/19 przyjmowani są kandydaci, którzy w roku szkolnym
2017/18 ukończą gimnazjum i przystąpią do egzaminu gimnazjalnego.
2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie
w sekretariacie szkoły I wyboru. Dokument ten należy pobrać ze strony internetowej
www.nabor.pcss.pl/szczecin, wypełnić elektronicznie i wydrukować:
2a. do klasy Ia i Ib od 9 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. do godz.15:00
2b. do klasy Ic od 9 maja 2018 r. do 22 maja 2018 r.
§ 4.
1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
1) zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru;
2) złożenie wymaganych dokumentów do szkoły,
3)przystąpienie kandydata ubiegającego się o miejsce w oddziale sportowym do
obowiązkowej próby sprawności fizycznej
4) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez komisję rekrutacyjną;
5) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a po
potwierdzeniu woli nauki listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;
6) postępowanie odwoławcze;
7) postępowanie uzupełniające w przypadku, gdy po przeprowadzeniu właściwej
rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.
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§ 5.
Kryteria rekrutacji do klasy I a i I b XII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
1. Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie
następujących kryteriów (maksymalnie kandydat może otrzymać 200 punktów):
a) przeliczane na punkty (maks.100 punktów) wyniki egzaminu gimnazjalnego
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy
uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki chemii),
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
b) przeliczane na punkty (maks. 72 punktów) oceny z czterech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum
1) z języka polskiego - maks. 18 punktów
2) z matematyki
- maks. 18 punktów
3) oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zależności od
kierunku:
- dla klasy I a (promedyczna)
z języka obcego i biologii;
- dla klasy I b (lingwistyczna)
z języka obcego i historii
- dla klasy I c (sportowa)
z języka obcego i geografii
zgodnie z zasadą:
- stopień celujący
– 18 punktów
- stopień bardzo dobry
- 17 punktów
- stopień dobry
– 14 punktów
- stopień dostateczny
– 8 punktów
- stopień dopuszczający – 2 punkty
c) punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (7 punktów)
d) punkty za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum (maks. 18 punktów), w tym:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
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2) 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 – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
- 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:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) 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 - przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - - przyznaje się 7 punktów,
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - - przyznaje się 3 punktów,
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - - przyznaje się 2 punktów
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy wymienionych innych niż
wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – miejsca 1-8 - – przyznaje się 4 punkty,
- krajowym – miejsca 1-6 -przyznaje się 3 punkty,
- wojewódzkim – miejsca 1-3 -przyznaje się 2 punkty,
- powiatowym – miejsca 1-3 -przyznaje się 1 punkt.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
1-5 wynosi 18 punktów
6) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
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7) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego, na podstawie art.44zw ust. 2 i art.44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na
punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie,
biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
 języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym- przyznaje się po 20 punktów
 bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów
 dobrym- przyznaje się po 13 punktów
 dostatecznym- przyznaje się po 8 punktów
 dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty.


historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym- przyznaje się po 20 punktów
 bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów
 dobrym- przyznaje się po 13 punktów
 dostatecznym- przyznaje się po 8 punktów
 dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 2;



biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym- przyznaje się po 20 punktów
 bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów
 dobrym- przyznaje się po 13 punktów
 dostatecznym- przyznaje się po 8 punktów
 dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 4;
 języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym- przyznaje się po 20 punktów
 bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów
 dobrym- przyznaje się po 13 punktów
 dostatecznym- przyznaje się po 8 punktów
 dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty.
7a) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art.44zw ust. 2 i art.44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony
w ust.1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z
których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub
dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
7b) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie
art.44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego
wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie wyrażonej w
stopniu:
 celującym- przyznaje się po 20 punktów
 bardzo dobrym- przyznaje się 18 punktów
 dobrym- przyznaje się 13 punktów
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 dostatecznym- przyznaje się 8 punktów
 dopuszczającym- przyznaje się 2 punkty.
2. Niezależnie od w/w zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły
ponadgimnazjalnej przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych, laureaci olimpiad dla gimnazjalistów: Matematycznej,
Informatycznej i Języka Angielskiego oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty. Warunkiem
przyjęcia jest złożenie wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły albo wraz z kopią
świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginałów lub poświadczonych kopii
dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
3. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających
szczególnych indywidualnych predyspozycji- wyniki
sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych.
4. W przypadku równorzędnych wyników (punktowych) uzyskanych przez kandydatów,
pierwszeństwo przyjęcia będzie wynikało z:
1) wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej
dzieci),
2) niepełnosprawności kandydata,
3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
6) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka
przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka
wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
Pierwszeństwo przyjęcia w przypadku równorzędnych wyników (punktowych)
uzyskanych w postepowaniu rekrutacyjnym, będzie także wynikało z problemów
zdrowotnych kandydata, ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonych opinii ą publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne
miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem
ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest
przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§ 6.
Kryteria rekrutacji do klasy 1 c – sportowa w XII Liceum Ogólnokształcącym
w Szczecinie
1. Do klasy 1 oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej uczęszczać mogą zawodniczki i zawodnicy kontynuujący szkolenie
sportowe piłki ręcznej po szkole gimnazjalnej, zrzeszeni w klubach sportowych,
biorący udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.
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2. Etapy postępowania rekrutacyjnego:
2a) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki
próby sprawności fizycznej, wg testu rekomendowanego przez Związek Piłki Ręcznej
w Polsce (maksymalnie 100 punktów)
2b) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria, o których mowa w §5 ust.1,2,4 ( z
wyjątkiem pkt.4.2- niepełnosprawność kandydata) oraz 5.

Rozdział III
Wymagana dokumentacja i terminy rekrutacji
§ 7.
1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły.
2. Wniosek pobiera się ze strony www.nabor.pcss.pl/szczecin/
3. Kandydaci do klasy pierwszej „a” i „b” liceum od 9 maja 2017 r. (środa) do 19 czerwca
2018 r. (wtorek) do godz.15.00 składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do
szkoły podpisany przez kandydata i rodziców/opiekunów prawnych
4. Kandydaci do klasy pierwszej „c” liceum (oddział sportowy) od 9 maja 2018 r. (środa) do
22 maja 2018 r. (wtorek) do godz.15.00 składają w sekretariacie szkoły następujące
dokumenty:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez kandydata i rodziców/opiekunów
prawnych,
b) pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczęszczanie do klasy sportowej (do
pobrania na stronie szkoły: www.lo12.szczecin.pl lub w sekretariacie szkoły),
c) aktualną kartę zdrowia sportowca (sekretariat szkoły kseruje i potwierdza zgodność z
oryginałem).
5. Kandydaci do klasy I c (sportowej) w dniu 26 maja 2018 r. (sobota) w godz. od 11.00 do
13.00 na hali sportowej przy ul. Twardowskiego 12b w Szczecinie uczestniczą w
obowiązkowej próbie sprawności fizycznej.
Dla osób, które z przyczyn losowych nie będą mogły uczestniczyć w/w próbie, przewidziany
jest dodatkowy termin próby sprawności fizycznej dnia 29 maja 2018 r. (wtorek) w godz. od
17.00 do 19.00 na hali sportowej przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie.
6. Kandydaci na każdym z wymienionych etapów mogą dołączyć:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą
troje lub więcej dzieci), [druk oświadczenia można znaleźć na stronie naboru
www.nabor.pcss.pl/szczecin]
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
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niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz.721, z późn. zm.) – orzeczenie może
dotyczyć kandydata , jego rodzica lub rodzeństwa,
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód albo separację, lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym
Wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
[druk oświadczenia można znaleźć na stronie naboru www.nabor.pcss.pl/szczecin],
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135,
ze zm.)
7. W dniu 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności
fizycznej.
8. W dniach od 22 czerwca 2018 r.(piątek) do 26 czerwca 2018r. (wtorek) do godz.15.00
składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego. Na każdej stronie kopii musi się znaleźć adnotacja :
„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły oraz imienna pieczątka
dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
9. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły nastąpi 6 lipca 2018 r., do godz.
15:00.
10. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do 10 lipca 2018 r do godz. 12:00 składają
wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum oraz dwóch aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie),
11. Dyrektor szkoły 11 lipca 2018 r. do godz. 12:00 podaje do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie uzupełniające, wg
harmonogramu:
1. Od 12.07.2018 r. do 16.07.2018r. do godz.15.00 – składanie wniosków wraz z
niezbędną dokumentacją
2. 30.07.2018r. do 31.08.2018r. – przeprowadzenie próby sprawności fizycznej
3. Do 1.08. 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej
4. Do 7.08.2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
5. Do 9.08.2018 r. do godziny 12.00 potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica albo
pełnoletniego kandydata
6. 10.08.2018 r. do 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i
nieprzyjętych.
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Rozdział IV
Procedura odwoławcza
§ 8.
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych (czyli od11.07.2018 r.), rodzic kandydata/opiekun może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść
do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Obowiązuje forma
pisemna.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Rozdział IV
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe
§ 9.
1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego
wprowadzeniu.
2. Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.
3. Do regulaminu dołącza się Harmonogram rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej na rok
szkolny 2018/2019 wydany przez organ prowadzący.
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