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Gliwice, 28 luty 2018 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DWUJĘZYCZNEGO IM. EDWARDA 

DEMBOWSKIEGO W GLIWICACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

§ 1 

PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), 

w brzmieniu przed dniem 26 stycznia 2017 r. (przed zmianą zapisaną w art. 15 Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 586) 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. 

3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły 

I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do 

publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019. 

4. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na trenie szkoły, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za 

wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018. 

 

§ 2 

W celu  przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Liceum, Dyrektor szkoły  

powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa jej zadania.  
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§ 3 

Rekrutacja uczniów odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej 

obowiązującego w województwie śląskim. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych na 

podbudowie gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W każdej 

szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów zapisanych w kolejności zgodnej z preferencjami 

kandydata. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie 

w szkole pierwszego wyboru. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się 

kserokopią poświadczoną przez dyrektora gimnazjum i oryginałem świadectwa ukończenia 

gimnazjum oraz kopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. 

 

§ 4 

1. Liceum oferuje nauczanie w systemie klasowym bądź grupie klasowej. Wyboru klasy 

bądź grupy klasowej uczniowie dokonują na etapie naboru.  

Oddziały IA, IB, IC, ID są dwujęzyczne z językiem angielskim jako wykładowym. Oddział IE 

jest oddziałem przygotowującym do programu Matury Międzynarodowej. We wszystkich 

klasach język angielski realizowany jest na poziomie dwujęzycznym w wymiarze 6 godzin 

tygodniowo oraz co najmniej 2 przedmioty są realizowane dwujęzycznie tzn. zajęcia są 

prowadzone częściowo bądź w całości w języku angielskim. 

Rekrutacja do wszystkich klas obejmuje również sprawdzian kompetencji językowych z języka 

angielskiego: (pisemny – klasy IA, IB, IC i ID, pisemny i ustny – klasa IE pre-IB). 

Proponuje się nabór do następujących klas pierwszych: 
 

KLASA A – POLITECHNICZNA (32 miejsca) – innowacyjna: rozszerzony zakres nauczania: 

matematyka, fizyka, drugi język obcy do wyboru: niemiecki/francuski/hiszpański. Przedmioty 

punktowane za oceny na świadectwie gimnazjalnym: język polski, język angielski, matematyka, 

fizyka. Przedmioty realizowane dwujęzycznie: fizyka, historia i społeczeństwo. 

KLASA B/1 – grupa POLITECHNICZNA (16 miejsc) – innowacyjna: rozszerzony zakres 

nauczania: matematyka, fizyka, drugi język obcy do wyboru: niemiecki/francuski/hiszpański.  

Przedmioty punktowane za oceny na świadectwie gimnazjalnym: język polski, język angielski, 

matematyka, fizyka. Przedmioty realizowane dwujęzycznie: fizyka, historia i społeczeństwo. 

KLASA B/2 – POLITECHNICZNO-CHEMICZNA (16 miejsc) – innowacyjna: rozszerzony 

zakres nauczania: matematyka, chemia z elementami farmacji, drugi język obcy do wyboru: 

niemiecki/francuski/hiszpański. Przedmioty punktowane za oceny na świadectwie 

gimnazjalnym: język polski, język angielski, matematyka, chemia. Przedmioty realizowane 

dwujęzycznie: chemia, historia i społeczeństwo. 

KLASA C – MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA (32 miejsca) – innowacyjna: 

rozszerzony zakres nauczania: matematyka, biologia, chemia; przedmiot uzupełniający: fizyka 

chemiczna i biofizyka. Przedmioty punktowane za oceny na świadectwie gimnazjalnym: język 

polski, język angielski, matematyka, biologia/chemia/fizyka do wyboru. Przedmioty realizowane 

dwujęzycznie: biologia/chemia, fizyka chemiczna i biofizyka/historia i społeczeństwo. 

KLASA D/1 – grupa EKONOMICZNO–JĘZYKOWA (16 miejsc) – rozszerzony zakres 

nauczania: geografia, matematyka,  drugi język obcy do wyboru: niemiecki/francuski/hiszpański. 



Przedmioty punktowane za oceny na świadectwie gimnazjalnym: język polski, język angielski, 

matematyka, geografia. Przedmioty realizowane dwujęzycznie: matematyka, historia 

i społeczeństwo. 

KLASA D/2 – grupa SPOŁECZNO-JĘZYKOWA (16 miejsc) – rozszerzony zakres 

nauczania: historia, WOS, drugi język obcy do wyboru: niemiecki/francuski/hiszpański. 

Przedmioty punktowane za oceny na świadectwie gimnazjalnym: język polski, język angielski, 

matematyka,  historia. Przedmioty realizowane dwujęzycznie: matematyka, przyroda. 

KLASA E – innowacyjna pre-IB (40 miejsc) - z wykładowym językiem angielskim, 

przygotowująca do Programu Diploma Matury Międzynarodowej. Rozszerzony zakres 

nauczania w klasie pierwszej: język angielski; zwiększona liczba godzin matematyki; przedmiot 

uzupełniający: Theory of Knowledge (TOK). Przedmioty punktowane za oceny na świadectwie 

gimnazjalnym: język polski, język angielski, matematyka, drugi język obcy. 

Każdy kandydat do klas: IA, IB/1, IB/2, IC, ID/1 i ID/2 musi przystąpić do pisemnego 

sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego, który odbędzie się 11 czerwca 2018 r. 

(poniedziałek) o godzinie 13.00. Sprawdzian ten jest zaliczeniowy. Kandydat zdaje sprawdzian 

w przypadku uzyskania wyniku powyżej 50% maksymalnej sumy punktów. Za sprawdzian nie 

przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji. Sprawdzian z języka angielskiego (do klas 

dwujęzycznych) jest wzajemnie uznawany na mocy porozumienia dyrektorów szkół przez 

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Struga w Gliwicach.   

Każdy kandydat do klasy IE pre-IB musi przystąpić do sprawdzianu kompetencji 

z języka angielskiego: pisemnego: 5 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 13.00, ustnego: 7 - 8 

czerwca 2018 r. (czwartek-piątek) od godz. 9.00. Sprawdzian ten jest zaliczeniowy. Kandydat 

zdaje sprawdzian w przypadku uzyskania wyniku powyżej 50% maksymalnej sumy punktów w 

obu częściach. Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów w rekrutacji. Kandydat, 

który zaliczył sprawdzian do klasy IE pre-IB jest zwolniony ze sprawdzianu do pozostałych klas 

(IA, IB/1, IB/2, IC, ID/1 i ID/2). 

Kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowej 

zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji, zgodnej z ogólnymi zasadami 

postępowania rekrutacyjnego.   

Sprawdzian z języka angielskiego (do klas pre-IB) jest wzajemnie uznawany na 

mocy porozumienia dyrektorów szkół przez następujące śląskie licea oferujące Program 

Diploma Matury Międzynarodowej:  

- III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, 

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza w Katowicach. 

Z egzaminów zwolnieni są laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego, laureaci 

i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów oraz laureaci i finaliści 

Kuratoryjnego Konkursu Języka Angielskiego oraz posiadacze certyfikatów Cambridge:  

FCE – First Certificate in English (ocean A i B),  

CAE – Certificate in Advanced English,  

CPE – Certificate of Proficiency in English.  

Warunkiem zwolnienia jest dostarczenie oryginały certyfikatu do 4 czerwca 2018 r. 

Zakres materiału sprawdzianu dla wszystkich klas umieszczony jest na stronie internetowej 

szkoły: www.lo1.gliwice.pl w zakładce dla kandydatów (egzamin do klasy pre-IB ZAKRES 

MATERIAŁU). 
 

2. Szkoła oferuje obowiązkowe nauczanie od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym. 

Niektóre przedmioty (wybrany język obcy, język polski, matematyka) mogą być 

realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej równolegle do zakresu 

podstawowego, pozostałe po realizacji poziomu podstawowego. 

http://www.lo1.gliwice.pl/


§ 5 

 

TERMINARZ REKRUTACJI 
 

 

Lp.  Rodzaj czynności  
Termin w postępowaniu  

rekrutacyjnym  

Termin  

w postępowaniu  

uzupełniającym  

1.  

 

Składanie wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej 

 i z oddziałami międzynarodowymi 

(w szkole pierwszego wyboru bez względu 

na to, na którym miejscu kandydat 

wybiera klasy dwujęzyczne i klasę pre-

IB/MYP) 

Od 18 maja do 4 czerwca 

2018 r. (do godz. 15.00) 

w tym okresie uczeń musi 

być zarejestrowany  

w systemie rekrutacji 

elektronicznej! 

Od 13 lipca 2018 r. 

do 17 lipca 2018 r. 

2.  

Sprawdzian kompetencji pisemny  

z języka angielskiego dla kandydatów do 

klasy IE (pre-IB) 

 5 czerwca 2018 r.  

 godzina 13.00 

Do 18 lipca 2018 r. 

3.  

Ogłoszenie listy kandydatów 

dopuszczonych do części ustnej 

sprawdzianu kompetencji z języka 

angielskiego do klasy IE pre-IB 

drogą elektroniczną (e-mail, zakodowane 

wyniki na stronie www.lo1.gliwice.pl) 

6 czerwca 2018 r. 

godzina 15.00 

4.  

Sprawdzian kompetencji ustny  

z języka angielskiego dla kandydatów do 

klasy IE (pre-IB) 

7 i 8 czerwca 2018 r. 

godzina 9.00 – 15.00 

5.  

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy 

osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu 

kompetencji z języka angielskiego  

do klasy IE pre-IB drogą elektroniczną 

(e-mail, zakodowane wyniki na stronie 

www.lo1.gliwice.pl) 

11 czerwca 2018 r. 

godz. 9.00 

6.  

Sprawdzian kompetencji pisemny  

z języka angielskiego dla kandydatów  

do klas IA, IB/1, IB/2, IC, ID/1 i ID/2 

 

11 czerwca 2018 r. 

godzina 13.00 

http://www.lo1.gliwice.pl/
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7.  

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy 

osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu 

kompetencji z języka angielskiego  

do klas IA, IB/1, IB/2, IC, ID/1 i ID/2 

drogą elektroniczną (e-mail, 

zakodowane wyniki na stronie 

www.lo1.gliwice.pl) 

15 czerwca 2018 r. 

godzina 13.00 

8.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

liceum o świadectwo ukończenia 

gimnazjum oraz o zaświadczenie  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

Od 22 czerwca  

do 26 czerwca 2018 r.  

(do godz. 15.00)   
--------------------  

9.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej, dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym (w tym ewentualne 

pozyskanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte 

w oświadczeniach, o których mowa  

w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie 

oświaty)  
art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 149 ust. 4, art. 

165 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe - Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może 
żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w 

oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie 

wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się 
do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie 

tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

Do 5 lipca 2018 r. Do 9 sierpnia 2018 r. 

10.  

Podanie do publicznej wiadomości  

przez komisję rekrutacyjną listy  

kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych 

6 lipca 2018 r. 

godz. 9.00 

10 sierpnia 2018 r.  

art. 20 zc ust. 6-9 ustawy 

 o systemie oświaty  

 
6. W terminie 7 dni od dnia podania 

do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata lub 

kandydat pełnoletni może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do danego 
publicznego przedszkola, publicznej 

innej formy wychowania 

przedszkolnego, publicznej szkoły, 
publicznej placówki,  na zajęcia w 

publicznej placówce oświatowo-

wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs 
zawodowy lub na kształcenie 

ustawiczne w formach pozaszkolnych. 

7. Uzasadnienie sporządza się 
w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 

przez rodzica kandydata lub 
kandydata pełnoletniego z wnioskiem, 

o którym mowa w ust. 6.  

http://www.lo1.gliwice.pl/


Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia, w tym najniższą 

liczbę punktów, która uprawniała do 

przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą 
kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

8. Rodzic kandydata lub kandydat 
pełnoletni może wnieść do dyrektora 

publicznego przedszkola, publicznej 

szkoły lub publicznej placówki 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania uzasadnienia.  
9. Dyrektor publicznego przedszkola, 

publicznej szkoły lub publicznej 
placówki rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjne); 

o którym mowa w ust. 8, w term/nie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania.  

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego 

publicznego przedszkola, publicznej 
szkoły lub publicznej placówki służy 

skarga do sądu administracyjnego. 

 

11.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli uczęszczania do szkoły -  

przedłożenie oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum   i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego.  

Od 6 lipca  

do 12 lipca 2018 r.  

(do godz. 15.00) 

Do 13 sierpnia 2018 r.  

12.  
Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

13 lipca 2018 r. godz. 

10.00 
Do 14 sierpnia 2018 r.  

 



§ 6 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KANDYDATOM 

UBIEGAJĄCYM SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH 

Maksymalna suma punktów do uzyskania wynosi 200.  

Do  Liceum  są  przyjmowani  absolwenci  gimnazjów  w  kolejności  wynikającej 

z osiągniętego wyniku aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc.  

Zagadnienie Punktacja szczegółowa 
Punktacja 

maksymalna 

Język polski 

dopuszczający - 2 pkt. 

dostateczny - 8 pkt. 

dobry - 14 pkt. 

bardzo dobry - 17 pkt. 

celujący - 18 pkt. 

18 punktów 

Język angielski 

dopuszczający - 2 pkt. 

dostateczny - 8 pkt. 

dobry - 14 pkt. 

bardzo dobry - 17 pkt. 

celujący - 18 pkt. 

18 punktów 

Matematyka 

dopuszczający - 2 pkt. 

dostateczny - 8 pkt. 

dobry - 14 pkt. 

bardzo dobry - 17 pkt. 

celujący - 18 pkt. 

18 punktów 

Trzecie wybrane zajęcie edukacyjne w 

zależności od wyboru klasy 

dopuszczający - 2 pkt. 

dostateczny - 8 pkt. 

dobry - 14 pkt. 

bardzo dobry - 17 pkt. 

celujący - 18 pkt. 

18 punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum – zgodnie z  Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty 

Nr OA-OR.110.1.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 

wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na trenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc 

uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 

2017/2018 oraz z § 6 Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-

Maksymalnie 18 punktów 

za wszystkie osiągniecia 
 



2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego 

gimnazjum. 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 
3 punkty 

Egzamin gimnazjalny 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu  gimnazjalnego:  

- język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,  

- historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy 

uzyskany procent, 

- matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,   

- przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

procent, 

- język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,2 punktu za 

każdy uzyskany procent,  

 

 

Maksymalnie 20 punktów  

Maksymalnie 20 punktów 

   

Maksymalnie 20 punktów  

Maksymalnie 20 punktów 

 

Maksymalnie 20 punktów   

 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

Maksymalnie 100 punktów 

- zgodnie z § 8 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 586) 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. 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów 

 

§ 7 

W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej ilości punktów o przyjęciu do I Liceum 

Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego będą decydowały w odpowiedniej kolejności kryteria wymienione w art. 20f ust. 

2 ustawy o systemie oświaty. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej. 



W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się następujące 

kryteria o jednakowej wartości: 

 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. 

§ 9 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (język 

polski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język angielski, język 

francuski, język niemiecki, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie), laureaci konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, 

wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program 

obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, przyjmowani są do I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. 

E. Dembowskiego w Gliwicach niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach, 

pod warunkiem zaliczenia sprawdzianu kompetencji językowej , o którym mowa w § 4. 

 

§ 10 

Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa i innych wymaganych przez 

szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem 

wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum.  

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest 

jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów. 

Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do Liceum 

Kandydaci nie przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. 


