ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 40 IM.STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Warszawie
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i
terminów
przeprowadzania
postępowania
rekrutacyjnego
oraz
postępowania
uzupełniającego.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 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.
4. Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie
rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem Systemu Elektronicznego Wspomagania
Rekrutacji, pod adresem https://warszawa.edu.com.pl
1. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI:
Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności
do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania
o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku
życia;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez
polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie
sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1,
niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej,
o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
4. Do klasy pierwszej oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają odpowiednio warunki,
o których mowa w ust. 1, art. 20e ust. 2 i art. 20f ust. 1.
5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 4,
niż liczba wolnych miejsc w oddziałach, o których mowa w ust. 4, na pierwszym etapie
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postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej,
o których mowa w ust. 1 pkt 3.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
odpowiednio następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
3) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (geografia, historia)ustalonych
przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do
danego oddziału szkoły;
4) świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum z
wyróżnieniem;
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na
terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
Punkty przyznawane są według następujących kryteriów:
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2;
2) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.
2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych ( język polski, matematyka,
geografia, historia) wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w
stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 12 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.
4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:
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1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) 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:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
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W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 13 punktów.
5. 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 2 punkty.
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 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:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu
punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu
punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 8 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 4 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego 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.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego
nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny
wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 8 punktów;
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2) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 4 punkty;
4) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego
nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny
wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 12 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 9 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 6 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 3 punkty; 5) dopuszczającym – przyznaje się 1 punkt.

7. Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej
kolejności), brane pod uwagę łącznie:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Warszawie muszą złożyć zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do uprawiania sportu wystawione przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej.
9. Klasy pierwsze w roku szkolnym 2017/2018:
W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława
Chrobrego w Warszawie utworzenie 2 ( 60 osób) oddziałów dla uczniów trenujących
następujące dyscypliny sportowe:
a. koszykówka męska
b. koszykówka żeńska
c. piłka nożna chłopców
d. pływanie
e. siatkówka dziewcząt
f. siatkówka chłopców
g. fitness
1. Podział na klasy nastąpi po zakończeniu rekrutacji. Uczniowie wszystkich klas pierwszych
realizują ten sam program nauczania.
2. We wszystkich klasach uczniowie uczą się języka angielskiego na zasadzie kontynuacji
nauki z gimnazjum.
3. Drugim językiem obcym nauczanym od podstaw jest język rosyjski, język niemiecki lub
język hiszpański.
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4. Przedmioty przewidziane do realizacji w zakresie rozszerzony), to:
a. biologia
b. geografia
c. język angielski
5. Do XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Warszawie mogą
kandydować tylko uczniowie, których stan zdrowia pozwala na intensywne uprawianie
sportu i posiadają orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane
przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.
2. Orzeczenie lekarskie należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem do próby
sprawności fizycznej.
3. Kandydaci powinni przedstawić pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału
sportowego.
4. Wszyscy kandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu.
5. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna podaje informację o ilości punktów
zdobytych podczas próby sprawności fizycznej oraz czy kandydat ją zaliczył.
6. W rekrutacji do oddziału sportowego biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy osiągnęli
pozytywny wynik próby sprawności fizycznej (tj. zaliczyli próg punktowy).
7. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy zaliczyli próbę sprawności fizycznej, niż
liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod
uwagę wyniki próby sprawności fizycznej.
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego,
b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z: języka polskiego, języka
angielskiego, matematyki i biologii.
c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na
terenie szkoły;
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu.
10. Tryb odwoławczy:


W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej
Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.



Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w poprzednim punkcie.



Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,
która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
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Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia
Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej do dyrektora w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.



Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

HARMONOGRAM
1. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają
w szkole wnioski zgodne ze wzorami ustanowionymi przez organ prowadzący,
stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:
1) Od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00 kandydaci składają
w sekretariacie kwestionariusz – wniosek o przyjęcie do szkoły,
2) Od 9 maja od godz. 9.00 do 19 maja do godz. 16.00 utworzenie bazy kandydatów,
3) Od 16 czerwca od godziny 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą
dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wniosek.
2. Rekrutację przeprowadza się:
1) od 23 czerwca (piątek) od godz. 1200 do 28 czerwca (środa),
do godz. 1600 kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kopie świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz oryginały lub kopie zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat
ukończył.
2) do 5 lipca do godz. 15.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna weryfikuje
wnioski o przyjęcie do szkoły oraz inne złożone dokumenty.
3) 5 lipca (środa) do godz. 1600 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy
kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej,
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz informację o zakwalifikowaniu albo o niezakwalifikowaniu kandydata, a także
najniższą liczbę punktów , która uprawnia do przyjęcia,
4) od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00 szkoły prowadzące kształcenie
zawodowe wydają skierowania na badania lekarskie kandydatom z list
zakwalifikowanych,
5) od 6 lipca (czwartek) od godz. 1000 do 14 lipca godz. 12.00 lipca (piątek) do godz. 1600
kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają
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oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał
świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
6) 14 lipca do godz. 1600 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (lub informację o liczbie wolnych
miejsc). Lista zawiera imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia;
7) jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające
w terminie do 14 lipca do godz. 16.00,
8) Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza
protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
UWAGI KOŃCOWE
1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż
do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, które przeprowadzały postępowanie
rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej
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