WYCI G OBEJMUJ CY PRZEPISY OKRE LAJ CE PRZYJMOWANIE
ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM DO PUBLICZNYCH LICEÓW
OGÓLNOKSZTA

CYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

(uwzgl dniaj cy tylko przepisy istotne przy przyjmowaniu do XXX Liceum
Ogólnokszta

cego im. Jana niadeckiego w Warszawie)

I.
USTAWA
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzaj ce ustaw – Prawo o wiatowe
Art. 149.
2. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza si post powanie rekrutacyjne do klasy I:
1) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokszta

cego, (…), dla absolwentów dotychczasowego

gimnazjum;
2) (…).
3. Post powanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza si odr bnie dla
kandydatów b

cych absolwentami:

1) dotychczasowego gimnazjum, (…);
2) (…).
4. Do post powania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokszta

cego na lata szkolne 2017/2018-

2019/2020, o którym mowa w (…) ust. 2 pkt 1, stosuje si odpowiednio przepisy (…), art. 20a, art. 20b, art. 20c
ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, (…), art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy
zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, oraz przepisy wydane na podstawie art. 367.
5. Do post powania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokszta

cego na lata szkolne 2018/2019 i

2019/2020, o którym mowa w (…) ust. 2 pkt 1, stosuje si tak e przepis art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15,
w brzmieniu dotychczasowym.
7. Przepisy ust. 1-6 stosuje si odpowiednio do post powania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020
do (…), liceum ogólnokszta

cego z oddzia ami dwuj zycznymi, (…).

Art. 367.
W przypadku post powania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokszta
przeprowadzanego dla kandydatów b

cych absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister w

cego, (…)
ciwy do

spraw o wiaty i wychowania okre li, w drodze rozporz dzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
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1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1-4, (…) oraz art.
20j ust. 2 pkt 1 i 3-5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, uwzgl dniaj c konieczno
zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych szkó na równych i przejrzystych zasadach oceny ich
wiedzy, umiej tno ci i osi gni ;
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowi zku przyst pienia odpowiednio do egzaminu
gimnazjalnego, danej cz ci egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej cz ci
egzaminu gimnazjalnego, uwzgl dniaj c rodzaje obowi zkowych zaj

edukacyjnych, z których oceny s

przeliczane na punkty;
3) sk ad i szczegó owe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegó owy tryb przeprowadzania post powania
rekrutacyjnego i post powania uzupe niaj cego, uwzgl dniaj c konieczno

zapewnienia bezstronnego

wykonywania zada przez komisj rekrutacyjn , dokonania weryfikacji spe niania przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwag

w post powaniu rekrutacyjnym i post powaniu uzupe niaj cym oraz

ciwego dokumentowania post powania rekrutacyjnego i post powania uzupe niaj cego.

II.
USTAWA
z dnia 7 wrze nia 1991 r.
o systemie o wiaty

Rozdzia 2a
Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
publicznych szkó i publicznych placówek
Art. 20a.
1. Dzieci, m odzie oraz osoby pe noletnie przyjmuje si (…) do klas pierwszych szkó wszystkich typów po
przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego.
2. O przyj ciu (…) dzieci, m odzie y i osób pe noletnich do publicznych szkó wszystkich typów, w tym do klas
pierwszych, (…), w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, (…).
3. Je eli przyj cie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szko y
powoduj cych dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szko y mo e przyj

ucznia po uzyskaniu zgody organu

prowadz cego.
4. Post powanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata
pe noletniego.
6. Post powanie rekrutacyjne mo e by prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
7. Przepisy niniejszego rozdzia u stosuje si tak e do dzieci i m odzie y posiadaj cych orzeczenie o potrzebie
kszta cenia specjalnego, którzy ubiegaj si o przyj cie do (…) publicznej szko y ogólnodost pnej.
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Art. 20b.
Ilekro w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) wielodzietno ci rodziny – oznacza to rodzin wychowuj

troje i wi cej dzieci;

2) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pann , kawalera, wdow ,
wdowca, osob pozostaj

w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem s du, osob rozwiedzion , chyba

e osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Art. 20c.
2. W przypadku wi kszej liczby kandydatów spe niaj cych warunek, o którym mowa w ust. 1, ni liczba wolnych
miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie
post powania rekrutacyjnego s brane pod uwag
1) wielodzietno

cznie nast puj ce kryteria:

rodziny kandydata;

2) niepe nosprawno

kandydata;

3) niepe nosprawno

jednego z rodziców kandydata;

4) niepe nosprawno

obojga rodziców kandydata;

5) niepe nosprawno

rodze stwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) obj cie kandydata piecz zast pcz .
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, maj jednakow warto .

Art. 20d.
1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasi gu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22
ust. 2 pkt 8, s przyjmowani w pierwszej kolejno ci do (…) publicznej szko y ponadgimnazjalnej, (…), je eli
spe niaj (…) warunki, o których mowa w (…) art. 20f ust. 1.
3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasi gu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22
ust. 2 pkt 8, s przyjmowani w pierwszej kolejno ci do (…) oddzia u dwuj zycznego w publicznej szkole
ponadgimnazjalnej ogólnodost pnej (…), je eli spe niaj (…) warunki, o których mowa w art. 20f ust. 1 i art.
20j ust. 1, z tym e warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji j zykowych, o którym
mowa w art. 20j ust. 1, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu
przedmiotowego o zasi gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z j zyka obcego nowo ytnego, który b dzie
drugim j zykiem nauczania w (…) oddziale, o przyj cie do których ubiega si laureat lub finalista.

Art. 20f.
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1. Do klasy pierwszej publicznej szko y ponadgimnazjalnej, (…), przyjmuje si kandydatów, którzy:
1) posiadaj

wiadectwo uko czenia gimnazjum;

2) (…).
2. W przypadku wi kszej liczby kandydatów spe niaj cych warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ni liczba
wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie post powania rekrutacyjnego s brane
pod uwag

cznie nast puj ce kryteria:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
2) wymienione na wiadectwie uko czenia gimnazjum oceny z j zyka polskiego i matematyki oraz z dwóch
obowi zkowych zaj

edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szko y jako brane pod uwag w

post powaniu rekrutacyjnym do danego oddzia u tej szko y;
3) wiadectwo uko czenia gimnazjum z wyró nieniem;
4) szczególne osi gni cia wymienione na wiadectwie uko czenia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwyci skim tytu em w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora o wiaty albo organizowanych co
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty dzia aj ce na terenie szko y, z wyj tkiem tytu u
laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytu u laureata konkursu
przedmiotowego o zasi gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
b) osi gni cia w zakresie aktywno ci spo ecznej, w tym na rzecz rodowiska szkolnego, w szczególno ci w
formie wolontariatu;
5) (…).
3. W przypadku równorz dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post powania rekrutacyjnego, na
drugim etapie post powania rekrutacyjnego przyjmuje si

kandydatów z problemami zdrowotnymi,

ograniczaj cymi mo liwo ci wyboru kierunku kszta cenia ze wzgl du na stan zdrowia, potwierdzonymi opini
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. W przypadku równorz dnych wyników uzyskanych na drugim etapie post powania rekrutacyjnego lub je eli po
zako czeniu tego etapu dana szko a, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim
etapie post powania rekrutacyjnego s brane pod uwag

cznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2.

Przepis art. 20c ust. 3 stosuje si .

Art. 20j.
1. Do klasy pierwszej publicznej szko y ponadgimnazjalnej dwuj zycznej lub oddzia u dwuj zycznego w
publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodost pnej przyjmuje si kandydatów, którzy spe niaj warunki, o
których mowa w art. 20f ust. 1, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji j zykowych
przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez rad pedagogiczn .
2. W przypadku wi kszej liczby kandydatów spe niaj cych warunek, o którym mowa w ust. 1, ni liczba wolnych
miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie post powania rekrutacyjnego s brane
pod uwag

cznie nast puj ce kryteria:
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1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
2) wynik sprawdzianu kompetencji j zykowych, o którym mowa w ust. 1;
3) wymienione na wiadectwie uko czenia gimnazjum oceny z j zyka polskiego, matematyki, j zyka obcego
nowo ytnego, przy czym w przypadku oceny z j zyka obcego nowo ytnego uwzgl dnia si ocen wy sz ,
oraz z jednych obowi zkowych zaj

edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szko y jako brane pod

uwag w post powaniu rekrutacyjnym do danego oddzia u tej szko y;
4) wiadectwo uko czenia gimnazjum z wyró nieniem;
5) szczególne osi gni cia wymienione na wiadectwie uko czenia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwyci skim tytu em w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora o wiaty albo organizowanych co
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty dzia aj ce na terenie szko y, z wyj tkiem tytu u
laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytu u laureata konkursu
przedmiotowego o zasi gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
b) osi gni cia w zakresie aktywno ci spo ecznej, w tym na rzecz rodowiska szkolnego, w szczególno ci w
formie wolontariatu.
3. W przypadku równorz dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post powania rekrutacyjnego, na
drugim etapie post powania rekrutacyjnego s brane pod uwag

cznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust.

2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje si .

Art. 20m.
Kurator o wiaty corocznie do ko ca lutego podaje do publicznej wiadomo ci wykaz zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora o wiaty lub inne podmioty dzia aj ce na terenie szko y,
które mog by wymienione na wiadectwie uko czenia (…) gimnazjum, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit.
a (…) i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a, oraz okre la miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

Art. 20s.
Wniosek o przyj cie do (…) publicznej szko y (…), zwany dalej „wnioskiem", sk ada si (…) do dyrektora:
1) (…) wybranej publicznej szko y, (…);

Art. 20t.
1. Wniosek zawiera:
1) imi , nazwisko, dat urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – seri i
numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo ;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pe noletniego – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pe noletniego – adres miejsca
zamieszkania kandydata;
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4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pe noletniego
– adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadaj ;
5) wskazanie kolejno ci wybranych (…) publicznych szkó

w porz dku od najbardziej do najmniej

preferowanych;
6) w przypadku wniosku o przyj cie do publicznych szkó ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranego
oddzia u w danej szkole.
2. Do wniosku do cza si :
1) dokumenty potwierdzaj ce spe nianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w (…) art. 20c ust. 2, art.
20f ust. 4, (…), art. 20j ust. 3, (…), odpowiednio:
a) o wiadczenie o wielodzietno ci rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego wydane ze wzgl du na niepe nosprawno , orzeczenie o
niepe nosprawno ci lub o stopniu niepe nosprawno ci lub orzeczenie równowa ne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z pó n. zm.),
c) prawomocny wyrok s du rodzinnego orzekaj cy rozwód lub separacj lub akt zgonu oraz o wiadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu adnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument po wiadczaj cy obj cie dziecka piecz zast pcz zgodnie z ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583);
2) (…);
3) o wiadczenie o dochodzie na osob w rodzinie kandydata – je eli organ prowadz cy okre li kryterium
dochodu na osob w rodzinie kandydata;
4) dokumenty potwierdzaj ce spe nianie przez kandydata warunków, o których mowa w art. 20d, (…), art. 20f
ust. 1, 2 pkt 1 i ust. 3, (…), art. 20j ust. 1 i 2 pkt 1, (…), odpowiednio:
a)

wiadectwo uko czenia szko y, (…),

b) za wiadczenie o szczegó owych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
c) (…),
d) za wiadczenie o uzyskaniu tytu u laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub
tytu u laureata konkursów przedmiotowych o zasi gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8,
e) (…),
f) opini wydan

przez publiczn

poradni psychologiczno-pedagogiczn , w tym publiczn

poradni

specjalistyczn , w sprawie pierwsze stwa w przyj ciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szko y
ponadgimnazjalnej,
g) (…),
h) (…).
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3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. a, b i d-g, s sk adane w oryginale, notarialnie
po wiadczonej kopii albo w postaci urz dowo po wiadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu post powania
administracyjnego odpisu lub wyci gu z dokumentu.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a i b, mog by sk adane w postaci kopii po wiadczanej za
zgodno

z orygina em przez dyrektora szko y, któr kandydat uko czy .

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. d-g, mog by sk adane tak e w postaci kopii
po wiadczanej za zgodno

z orygina em przez rodzica kandydata lub pe noletniego kandydata.

6. O wiadczenia, o których mowa w ust. 2, sk ada si pod rygorem odpowiedzialno ci karnej za sk adanie
fa szywych zezna . Sk adaj cy o wiadczenie jest obowi zany do zawarcia w nim klauzuli nast puj cej tre ci:
„Jestem wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z

enie fa szywego o wiadczenia.". Klauzula ta zast puje

pouczenie organu o odpowiedzialno ci karnej za sk adanie fa szywych zezna .
7. Przewodnicz cy komisji rekrutacyjnej mo e

da dokumentów potwierdzaj cych okoliczno ci zawarte w

wiadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodnicz cego, lub mo e
zwróci

si

do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w

ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania

kandydata o potwierdzenie tych okoliczno ci. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczno ci w
terminie 14 dni.
8. W celu potwierdzenia okoliczno ci zawartych w o wiadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) w

ciwy

ze wzgl du na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urz du, lub mo e wyst pi do
instytucji publicznych o udzielenie informacji o okoliczno ciach zawartych w o wiadczeniach, je eli instytucje
te posiadaj takie informacje. O wiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka mo e by zweryfikowane w
drodze wywiadu przeprowadzanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w

ciwego ze wzgl du na

miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje si odpowiednio przepisy dotycz ce rodzinnego wywiadu
rodowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do wiadczenia wychowawczego, o którym mowa w
ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa stwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579).
9. Na

danie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w

ciwego ze wzgl du na miejsce zamieszkania kandydata,

instytucje publiczne i organizacje pozarz dowe s obowi zane do udzielenia wyja nie oraz informacji co do
okoliczno ci zawartych w o wiadczeniach, je eli posiadaj takie informacje.
10. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 8 i 9, wójt (burmistrz, prezydent miasta) w

ciwy ze wzgl du na

miejsce zamieszkania kandydata mo e upowa ni kierownika o rodka pomocy spo ecznej, kierownika innej
jednostki organizacyjnej gminy lub inn

osob na wniosek kierownika o rodka pomocy spo ecznej, lub

kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

Art. 20v.
Organ prowadz cy (…) publiczne szko y (…) mo e okre li wzór wniosku lub wzór zg oszenia, o których mowa
odpowiednio w art. 20s i art. 20u.

Art. 20wa.
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1. Terminy przeprowadzania post powania rekrutacyjnego i post powania uzupe niaj cego, w tym terminy
sk adania dokumentów, do:
1) (…);
2) (…) klas pierwszych publicznych szkó ponadgimnazjalnych (…) – okre la do ko ca stycznia w

ciwy

kurator o wiaty.
4. Dyrektor publicznej szko y do ko ca lutego, (…), podaje do publicznej wiadomo ci odpowiednio informacj o:
1) j zyku obcym, który jest j zykiem nauczania albo drugim j zykiem nauczania w danej szkole lub oddziale, o
których mowa w (…) art. 20j ust. 1;
2) (…);
3) obowi zkowych zaj ciach edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 2 (…) i art. 20j ust. 2 pkt 3, z
których oceny wymienione na wiadectwie uko czenia gimnazjum b

brane pod uwag w post powaniu

rekrutacyjnym do szko y ponadgimnazjalnej, o której mowa w (…) art. 20f ust. 1 (…) i art. 20j ust. 1.
6. W przypadku wyst pienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególno ci sytuacji zagra aj cej yciu
lub zdrowiu obywateli, uniemo liwiaj cego przeprowadzenie post powania rekrutacyjnego lub post powania
uzupe niaj cego w terminach okre lonych w ust. 1-5, dyrektor (…) szko y, w uzgodnieniu z organem
prowadz cym, ustala terminy przeprowadzania post powania rekrutacyjnego i post powania uzupe niaj cego, w
tym terminy sk adania dokumentów, oraz szczegó owe terminy, o których mowa w ust. 2 (…), i podaje je do
publicznej wiadomo ci poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie (…) szko y oraz na jej stronie
internetowej.

Art. 20z.
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w (…) publicznej szkole (…) odpowiedniej opieki, od ywiania oraz
metod opieku czo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi (…) szko y (…) uznane przez niego za
istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Art. 20za.
1. Wniosek o przyj cie do (…) publicznej szko y mo e by z

ony do nie wi cej ni trzech wybranych (…)

publicznych szkó , chyba e organ prowadz cy dopu ci mo liwo

sk adania wniosku do wi cej ni trzech

wybranych (…) publicznych szkó .
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, okre la si kolejno

wybranych (…) publicznych szkó w porz dku od

najbardziej do najmniej preferowanych.

Art. 20zb.
1. Post powanie rekrutacyjne do (…) publicznych szkó (…) przeprowadza komisja rekrutacyjna powo ana przez
dyrektora (…) szko y (…). Dyrektor wyznacza przewodnicz cego komisji rekrutacyjnej.
2. Do zada komisji rekrutacyjnej nale y w szczególno ci:
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1) ustalenie wyników post powania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomo ci listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art. 20zc ust. 1;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomo ci listy kandydatów przyj tych i kandydatów nieprzyj tych, o
której mowa w art. 20zc ust. 3;
3) przeprowadzenie (…) sprawdzianu kompetencji j zykowych (…) – w przypadkach, o których mowa w (…)
art. 20j ust. 1, (…);
4) (…);
5) sporz dzenie protoko u post powania rekrutacyjnego.

Art. 20zc.
1. Wyniki post powania rekrutacyjnego podaje si

do publicznej wiadomo ci w formie listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawieraj cej imiona i nazwiska kandydatów oraz
informacj o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do (…) publicznej szko y, (…).
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do (…) publicznej szko y, (…), je eli w wyniku post powania
rekrutacyjnego kandydat zosta zakwalifikowany oraz z

wymagane dokumenty.

3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomo ci list kandydatów przyj tych i kandydatów nieprzyj tych
do (…) publicznej szko y, (…). Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyj tych i kandydatów
nieprzyj tych lub informacj o liczbie wolnych miejsc.
4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje si do publicznej wiadomo ci poprzez umieszczenie w widocznym
miejscu w siedzibie (…) publicznej szko y (…). Listy zawieraj imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejno ci alfabetycznej oraz najni sz liczb punktów, która uprawnia do przyj cia.
5. Dzie podania do publicznej wiadomo ci listy, o której mowa w ust. 3, jest okre lany w formie adnotacji
umieszczonej na tej li cie, opatrzonej podpisem przewodnicz cego komisji rekrutacyjnej.
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo ci listy kandydatów przyj tych i kandydatów
nieprzyj tych, rodzic kandydata lub kandydat pe noletni mo e wyst pi do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o
sporz dzenie uzasadnienia odmowy przyj cia kandydata do (…) publicznej szko y, (…).
7. Uzasadnienie sporz dza si w terminie 5 dni od dnia wyst pienia przez rodzica kandydata lub kandydata
pe noletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyj cia, w tym
najni sz liczb punktów, która uprawnia a do przyj cia, oraz liczb punktów, któr kandydat uzyska w
post powaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic kandydata lub kandydat pe noletni mo e wnie

do dyrektora (…) publicznej szko y (…) odwo anie od

rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
9. Dyrektor (…) publicznej szko y (…) rozpatruje odwo anie od rozstrzygni cia komisji rekrutacyjnej, o którym
mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo ania. Na rozstrzygni cie dyrektora (…) publicznej
szko y (…) s

y skarga do s du administracyjnego.

Art. 20zd.
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1. Je eli po przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego (…) publiczna szko a (…) nadal dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor (…) szko y (…) przeprowadza post powanie uzupe niaj ce.
2. Post powanie uzupe niaj ce powinno zako czy si do ko ca sierpnia roku szkolnego poprzedzaj cego rok
szkolny, na który jest przeprowadzane post powanie rekrutacyjne.
3. Do post powania uzupe niaj cego przepisy niniejszego rozdzia u stosuje si odpowiednio.

Art. 20ze.
1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach post powania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
post powania rekrutacyjnego s przechowywane nie d

ej ni do ko ca okresu, w którym ucze (…) ucz szcza

do danej publicznej szko y, (…).
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyj tych zgromadzone w celach post powania rekrutacyjnego s
przechowywane w (…) publicznej szkole (…), które przeprowadza y post powanie rekrutacyjne, przez okres
roku, chyba e na rozstrzygni cie dyrektora (…) szko y (…) zosta a wniesiona skarga do s du administracyjnego
i post powanie nie zosta o zako czone prawomocnym wyrokiem.

Art. 20zf.
W przypadku (…) publicznych szkó (…) prowadzonych przez jednostki samorz du terytorialnego zadania i
kompetencje okre lone w:
1) (…) art. 20za ust. 1 – wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
2) art. 20a ust. 3, (…), art. 20v, (…), art. 20wa ust. (…) 6-8 (…) – wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz,
prezydent miasta), starosta, marsza ek województwa.
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