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Za łączn ik nr  1 do Zarządzen ia  Nr  16/2020/2021 Dyrekt ora  ZSL w Morągu  

 

R e g u l a m i n 

postępowania rekrutacyjnego uczniów do klas I 

do szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Licealnych w Morągu 

§ 1 

Rekrutacja do liceum i technikum 
 

1. O przyjęcie do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. L. Kruczkowskiego i 

pięcioletniego Technikum Nr 2 mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę 

podstawową. 

2. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Nr II im. L. Kruczkowskiego 
Technikum Nr 2  powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie do szkoły po dokonaniu rejestracji na stronie www.zsl-13.pl               

(w zakładce rekrutacja) od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. 
b) kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia, 

c) kartę zdrowia i bilans ucznia kończącego szkołę podstawową, 

d) dwa zdjęcia legitymacyjne, 

e) kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia 
wydane przez Komisje Konkursowe oraz zaświadczenia o osiągnięciach w zakresie 

aktywności społecznej, 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie 
(tylko kandydaci do technikum; skierowanie do lekarza medycyny pracy do pobrania w 

sekretariacie szkoły dopiero po złożeniu oświadczenia woli podjęcia nauki w Technikum 

Nr 2), 
g) dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenia, opinie poradni psychologiczno-

pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie, dokumenty potwierdzające, itp.) . 

 

3. Kandydat uzupełnienia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 25 czerwca 2021 r. do 

14 lipca 2021 r.   
 
4. Kandydat potwierdza chęć podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginałów 

świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i pozostałych dokumentów                    

(w technikum dodatkowo dostarcza zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu). 

 

5. Uczeń ma do wyboru następujące oddziały: 

 

a)  w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. L. Kruczkowskiego (dzienne, czteroletni cykl 

kształcenia): 

 

Klasa Przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym 

Języki obce 

politechniczna* matematyka 

geografia 

fizyka lub język angielski 

- język angielski 

- język niemiecki lub język rosyjski 

lub język francuski 

humanistyczna* język polski  

wiedza o społeczeństwie 

historia 

- język angielski 

- język niemiecki lub język rosyjski 

lub język francuski 

medyczna* biologia 

chemia 

język angielski 

- język angielski 

- język niemiecki lub język rosyjski 

lub język francuski 
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* utworzenie oddziału zależne od liczby kandydatów (decyzję podejmuje dyrektor w porozumieniu                           

z organem prowadzącym) 

 

b) w Technikum Nr 2 (dzienne, pięcioletni cykl kształcenia): 

 

Zawód Przedmioty realizowane w 

zakresie rozszerzonym 

Języki obce 

technik 

informatyk 

(grafika 

komputerowa/ 

e-sport)* 

- matematyka 

- informatyka/język angielski 

- język angielski 

- język niemiecki 

- język angielski zawodowy 

* utworzenie oddziału zależne od liczby kandydatów (decyzję podejmuje dyrektor w porozumieniu                  

z organem prowadzącym) 

 
6. Uczeń może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej liczbie oddziałów                                 

wg preferowanej kolejności. 

7. O przyjęciu do szkoły decyduje ilość uzyskanych punktów. W rekrutacji do szkoły 
ponadpodstawowej można uzyskać 200 pkt.: 

a) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku 
nauki w szkole podstawowej,  

b) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
wskazanych w Regulaminie przyjmowania uczniów do klasy I Zespołu Szkół Licealnych w 

Morągu oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 

 

Klasa  Przedmioty punktowane 

Politechniczna język polski, matematyka, język angielski, geografia 

Humanistyczna język polski, matematyka, język angielski, historia 

Medyczna język polski, matematyka, język angielski, biologia 

Technikum - technik 

informatyk 

język polski, matematyka, język angielski, informatyka 

 

9. Do klasy o określonym profilu będą przyjmowani uczniowie z najwyższą ilością punktów                         

do wyczerpania miejsc. 
 

10. Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych wymagana od kandydatów do klas licealnych wynosi 

85.  
 

10. Decyzję  o przyjęciu / lub nieprzyjęciu / kandydata podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 
 

11. W przypadku nieprzyjęcia kandydata do klasy o wybranym profilu, dyrektor szkoły zastrzega 

sobie prawo przydzielenia ucznia do klasy, w której zostały wolne miejsca. 

 
12. W sytuacji, kiedy liczba uczniów chętnych do uczęszczania na wybrany język jest mniejsza aniżeli 

wskazana przez przepisy prawa oświatowego, dyrektor zastrzega sobie prawo przydzielenia 

ucznia do innej grupy językowej. 
 

13. W przypadku małej liczby chętnych do danego oddziału dyrektor zastrzega sobie prawo 

przydzielenia ucznia do innego oddziału. 

 
14. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły mogą odbierać swoje dokumenty w sekretariacie szkoły 

niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Szkoła udziela nieprzyjętym 
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kandydatom szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej każdej szkoły w zakładce 

REKRUTACJA 2021/2022.  
 

15. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani                         

w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od osiągniętych 

wyników, uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym. 
 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują zasady określone                        
we wskazanych podstawach prawnych niniejszego regulaminu. 

 

 
 

§ 2 

Obowiązujące terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Ogólnokształcącego Nr II 

im. L.   Kruczkowskiego i Technikum  Nr 2 

 

 

17.05.2021 r. – 21.06.2021 r. – składanie wniosków w szkołach pierwszego wyboru;  

25.06.2021 r. – 14.07.2021 r. do godz. 15
00

 – składanie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczeń o  wynikach egzaminu ósmoklasisty (niezwłocznie po uzyskaniu 

dokumentu z OKE) do szkoły pierwszego wyboru  (złożenie oryginałów świadectw jest jednoznaczne 

z potwierdzeniem chęci podjęcia nauki w danej szkole);  

22.07.2021 r.  -- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły; 

do 26.07.2021 r. – wydanie kandydatom do technikum skierowania na badania lekarskie,  jeżeli 

złożyli oświadczenia o wyborze szkoły (oryginały dokumentów); 

23.07.2021 r. - 30.07.2021 r. do godz. 15.00 - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczeń o  wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru  

(złożenie oryginałów świadectw jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci podjęcia nauki w danej 

szkole); złożenie przez uczniów technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

02.08.2021 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informacji o liczbie wolnych miejsc. 


