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REGULAMIN REKRUTACJI  

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Art.154 ust.2 oraz ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe              

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie     

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego            

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz.1737). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

Covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.). 

4. Zarządzenie Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.        

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego            

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów                      

do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo 

Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia           

i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 

2022/2023. 

5. Statut XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi                             

im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku (§ 56). 

6. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej XV Liceum Ogólnokształcącego                 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku. 
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§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Postępowanie  rekrutacyjne do szkoły ponadpodstawowej jest prowadzone przez Komisję 

Rekrutacyjną. 

§ 2 

Kryteria rekrutacji 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują następujące kryteria: 

1.1. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki            

w szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

(maksymalnie – 100 pkt.); 

1.2. Liczba punktów za wybrane przez szkołę ponadpodstawową obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

(maksymalnie – 72 pkt.); 

1.3. Liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji (maksymalnie – 28 pkt.). 

2. Punktowane są następujące zajęcia edukacyjne przedstawione w poniższej tabeli: 
 

 

 

 

 

PROFIL KLASY 

PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE              

I WIODĄCE 

(liczba godzin                       

w klasie I / II / III / IV) 

 

 

JĘZYKI OBCE 

PRZEDMIOTY BRANE 

POD UWAGĘ          

PRZY PRZELICZANIU 

OCEN                             

ZE ŚWIADECTWA          

NA PUNKTY 

 

 

I A – 

POLITECHNICZNA                        

matematyka (5/7/4/5)* 

fizyka (3/2/3/2)* 

informatyka z elementami 

robotyki (1/2/2)* 

przedmioty uzupełniające 

do wyboru: 

 p. uzup. 1 (-/-/2/2)* 

 p. uzup. 2 (-/-/2/1)* 

język angielski 

(3/3/3/3) 

język niemiecki 

(2/2/2/2) 

język polski 

matematyka 

fizyka 

język obcy nowożytny 

 

I B – 

HUMANISTYCZNA           

Z EDUKACJĄ 

FILMOWĄ 

język polski (6/7/6/6)* 

historia (4/4/4/2)* 

edukacja filmowa (1/1/1) 

przedmioty uzupełniające 

do wyboru: 

 p. uzup. 1 (-/-/2/2)* 

 p. uzup. 2 (-/-/1/1)* 

język angielski 

(3/3/3/3) 

język hiszpański 

(2/2/2/2) 

język polski 

matematyka 

historia 

wiedza o społeczeństwie 
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I C –                     

MEDIALNA 

język polski (6/6/6/6)* 

wiedza o społeczeństwie 

(2/3/2/1)* 

edukacja medialna (1/1/-/-) 

przedmioty uzupełniające 

do wyboru: 

p. uzup. 1 (-/-/2/2)* 

p. uzup. 2 (-/-/1/1)* 

język angielski 

(3/3/3/3) 

język niemiecki 

(2/2/2/2) 

język polski 

matematyka 

wiedza o społeczeństwie 

język obcy nowożytny 

I D – 

GEOGRAFICZNO-

MATEMATYCZNA       

Z TURYSTYKĄ 

REGIONALNĄ 

matematyka (4/6/5/5)*  

geografia (3/3/2/2)* 

język angielski (4/5/5/4)* 

przedmioty uzupełniające 

do wyboru: 

p. uzup. 1 (-/-/2/2)* 

język angielski 

(4/5/5/4)* 

język niemiecki          

lub język hiszpański 

(2/2/2/2) ** 

język polski 

matematyka 

geografia 

język  angielski 

I E –  

EUROPEJSKA 

geografia (2/3/3/2)* 

wiedza o społeczeństwie 

(2/2/2/2)* 

język angielski (4/5/5/4)* 

edukacja europejska (1/1/-/-) 

przedmioty uzupełniające 

do wyboru: 

p. uzup. 1 (-/-/1/1)* 

język angielski 

(4/5/5/4)* 

język francuski                   

lub język hiszpański 

(2/2/2/2)** 

 

język polski 

matematyka 

geografia 

język angielski 

I F –          

BIOLOGICZNO-

CHEMICZNA                  

Z ZAJĘCIAMI 

LABORATORYJNYMI  

biologia (3/4/2/2)* 

chemia (3/5/4/1)* 

przedmioty uzupełniające 

do wyboru: 

 p. uzup. 1 (-/-/2/2)* 

 p. uzup. 2 (-/-/1/1)* 

język angielski 

(3/3/3/3) 

język niemiecki          

lub język hiszpański 

(2/2/2/2) ** 

język polski 

matematyka 

biologia 

chemia 

 

 
0 H –                

ODDZIAŁ WSTĘPNY 

DWUJĘZYCZNY           

Z JĘZYKIEM 

HISZPAŃSKIM 

historia (4/4/3/2) 

geografia (3/4/2/2) 

 

język angielski               

(-/2/2/2/2) 

język hiszpański ELE         

(18/3/3/3/3) 

literatura i język 

hiszpański (-/3/3/2/2) 

historia Hiszpanii        

(-/-/1/3/2) 

geografia Hiszpanii     

(-/-/-/2/2) 

język polski 

matematyka 

historia 

język obcy nowożytny 

* Proponowane liczby godzin w tygodniu mogą ulec zmianie po analizie indywidualnych potrzeb uczniów oraz możliwości 

organizacyjnych szkoły. 

** Ze względów organizacyjnych tworzy się w klasie 1d i 1f jedną grupę języka hiszpańskiego i jedną grupę języka niemieckiego,           

a w klasie 1e – jedną grupę języka hiszpańskiego i jedną języka francuskiego. Pierwszeństwo w przydziale do grupy językowej 

wskazanej w pisemnej deklaracji kandydata mają kandydaci przyjęci do szkoły na etapie rekrutacji głównej. O przydziale 

do grupy językowej decyduje pisemna deklaracja kandydata i ranking punktów rekrutacyjnych. Szkoła zastrzega sobie 

jednak prawo przydzielenia innego języka obcego niż wybrany przez kandydata. Ostateczna decyzja o przydziale drugiego 

języka należy do Komisji Rekrutacyjnej i uwzględnia możliwości organizacyjne szkoły.  
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3. Sposób przeliczania ocen ze świadectwa na punkty (z wybranych zajęć edukacyjnych): 

stopień celujący 18 punktów 

stopień bardzo dobry 17 punktów 

stopień dobry 14 punktów 

stopień dostateczny 8 punktów 

stopień dopuszczający 2 punkty 

 

4. Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty: 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – 100 PUNKTÓW 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 punktów 

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 punktów 

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30 = 30 punktów 

 

5. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
 

I. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów 

II. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 

pkt. 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. a ustawy, za: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty                      

na podstawie zawartych porozumień: 

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –            

7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –            

5 punktów; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi                

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

a. tytułu finalisty z konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 10 punktów, 

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –                    

4 punkty, 
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c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –                    

3 punkty; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –              

10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego                     

lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego                   

lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –            

5 punktów, 

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –           

3 punkty; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem                 

o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 

32a ust. 4 ustawy: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursów z przedmiotu                     

lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu                       

lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu                       

lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów, 

d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –                     

7 punktów, 

e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –               

3 punkty, 

f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –             

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: 
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a. międzynarodowym – 4 punkty, 

b. krajowym – 3 punkty, 

c. wojewódzkim –2 punkty, 

d. powiatowym – 1 punkt. 

III. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, 

na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe 

osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

IV. W przypadku przeliczenia na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności         

w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. b, art. 20h ust. 6 

pkt. 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty. 
 

§ 3 

1. Pierwszeństwo w przyjęciu do danego typu klasy mają kandydaci z największą liczbą 

punktów. 

2. W przypadku równej liczby punktów preferencje w przyjęciu otrzymują kolejno: 

2.1. sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin 

zastępczych, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

2.2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym wcześniej 

ustalono indywidualny program lub tok nauki; 

2.3. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2.4. w zależności od przedmiotów rozszerzonych szkolna Komisja Rekrutacyjna będzie 

brała pod uwagę oceny ze świadectwa szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: 

Klasa 1 A: język polski, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny 

Klasa 1 B: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie 

Klasa 1 C: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie 

Klasa 1 D: język polski, matematyka, język angielski, geografia 

Klasa 1 E:  język polski, matematyka, język angielski, geografia 

Klasa 1 F: język polski, matematyka, biologia, chemia 

Klasa 0 H: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia 
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§ 4 

Terminy rekrutacji 
 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do XV LO: 

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. od godz. 1200 do godz. 1500 

2. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy wstępnej oddziału dwujęzycznego (sekcja 

hiszpańska): 

od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. od godz. 1200 do godz. 1500. 

3. Sprawdzian predyspozycji językowych1 dla klasy wstępnej dwujęzycznej (0h)                       

z językiem hiszpańskim odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godzinie 1500 (termin 

podstawowy) oraz 10 czerwca 2022 r. o godzinie 1500 (termin dodatkowy). 

Wstęp na sprawdzian predyspozycji językowych – na podstawie legitymacji szkolnej   

lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

4. Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w §4 pkt.3 

– do 17 czerwca 2022 r. 

5. Kandydaci, którzy otrzymają wysokie miejsce w konkursach międzyszkolnych z języka 

hiszpańskiego, będą traktowani na równi z kandydatami, którzy uzyskają 100%                            

ze sprawdzianu. 

6. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia  

o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół –  

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 1500. 

7. Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                         

i niezakwalifikowanych do szkoły – 21 lipca 2022 r. 

8. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w XV LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty – od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 1500. 

9. Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną list przyjętych kandydatów do XV LO –                      

29 lipca 2022 r. do godziny 14.00. 

 

 

 

 

 
1 Założeniem funkcjonowania klasy wstępnej (0h) jest NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO                           

OD PODSTAW. Sprawdzian sprawdza indywidualne predyspozycje kandydata do opanowania języka obcego,             

a nie kompetencje posługiwania się językiem hiszpańskim. Zasady przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji 

językowych zostają umieszczone na stronie internetowej szkoły. 
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§ 5 

Odwołania 

 

1. Terminy procedury odwoławczej zostały określone w komunikacie MEiN w sprawie 

terminów postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych z dnia 28 stycznia 2022 r. 

2. Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane 

kontaktowe osoby składającej. 

3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                      

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 wnioski mogą być 

procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 

§ 6 

Wymagane dokumenty 

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły: 
 

Pierwszy etap 

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (na druku pobranym ze strony internetowej – 

nabór-pomorze.edu.com.pl/kandydat). 

2. Wniosek o przyjęcie do klasy wstępnej dwujęzycznej 0 h (na druku pobranym            

ze strony internetowej – nabór-pomorze.edu.com.pl/kandydat). 

Dokumenty będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:00. 
 

Drugi etap 

1. Poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
3. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym zaświadczenia o uzyskaniu 

tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 2 pkt.5. 
 

Trzeci etap 

1. Oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 
2. Ankieta kandydata XV Liceum Ogólnokształcącego (pobrana w sekretariacie szkoły 

lub ze strony internetowej szkoły – WYPEŁNIONA CZYTELNIE DRUKOWANYMI 

LITERAMI). 
3. W przypadku kandydatów niepełnosprawnych: 

a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający 

działający w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,                                 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, 
b. orzeczenie o niepełnosprawności. 
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4. Oświadczenie GPE – uzyskanie dostępu do dziennika elektronicznego (do pobrania            

w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej). 

5. Oświadczenie woli rodzica/opiekuna prawnego w sprawie uczestnictwa dziecka            

w zajęciach religii/etyki (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony 

internetowej). 

6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (do pobrania w sekretariacie szkoły           

lub ze strony internetowej). 

7. Dwie czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) fotografie (format legitymacyjny  

o wymiarach 35 x 45mm). 

8. Karta zdrowia (najpóźniej należy złożyć w szkolnym gabinecie lekarskim w dniach  

od 01.09.2022r. do 06.09.2022r.). 

Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane. 
 

§ 7 

1. W przypadku niedostania się do klasy pierwszej z wyboru drogą elektroniczną, kandydaci 

mogą (w dniach od 2 do 4 sierpnia 2022 r.) składać wniosek o przyjęcie do szkoły                      

w postępowaniu uzupełniającym. Wnioski będą weryfikowane, jeżeli pojawią się wolne 

miejsca. 

2. Wniosek w postępowaniu uzupełniającym powinien zawierać:  

a. dane osobowe ucznia: imiona i nazwisko, nr PESEL, numer systemowy (z rekrutacji 

elektronicznej), 

b. numer telefonu kontaktowego do ucznia oraz opiekuna prawnego,  

c. wybór profilu klasy z określeniem dodatkowego (w wybranych klasach) języka obcego 

nowożytnego. 

Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej szkoły. 
 

§ 8 

Przenoszenie uczniów XV LO w obrębie klas (zmiana profilu klasy)                                      

po ukończeniu klasy pierwszej 

1. Uczniowie klas pierwszych chcący zmienić profil dalszej nauki, składają podania                   

wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły do dnia 24.06.2022 r. Podanie musi być 

podpisane także przez rodziców / prawnych opiekunów.  

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmie ostateczną decyzję w każdej indywidualnej 

sprawie do dnia 30.08.2022 r. 

3. Uczniowie będą przyjmowani do klas w miarę dostępnych miejsc. 

4. Jeżeli liczba chętnych do danej klasy będzie wyższa od liczby dostępnych miejsc                      

o pozytywnym rozpatrzeniu podania przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną decydują 

następujące kryteria: 

a. oceny końcoworoczne kandydata z przedmiotów, które w wybranej przez niego klasie 

są przedmiotami kierunkowymi; 

b. średnia ocen końcoworocznych uzyskanych przez kandydata w klasie pierwszej; 
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c. ocena zachowania ucznia; 

d. profil klasy musi być zbliżony (jeżeli będzie to konieczne - obowiązek uzupełnienia 

materiału w ustalonym terminie). 
 

§ 9 

Przyjmowanie kandydatów spoza XV LO 
 

1. Uczniowie chcący zmienić szkołę, składają podanie z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły                               

do dnia 24.06.2022 r. zawierające także dane osobowe kandydata, numer telefonu 

kontaktowego  do opiekuna prawnego i kandydata, profil klasy, szkolny plan nauczania, dane 

poprzedniej szkoły.  

2. Kopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej należy dostarczyć do szkoły                             

do 30.06.2022 r. 

3. Do szkoły należy również dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

4. Ostateczną decyzję w każdej indywidualnej sprawie szkolna Komisja Rekrutacyjna 

podejmie do dnia 30.08.2022 r. 

5. Podania uczniów będą weryfikowane w miarę dostępnych miejsc. 

6. Przy weryfikowaniu podań szkolna Komisja Rekrutacyjna zapozna się z uzasadnieniem 

wniosku o przeniesienie oraz będzie rozpatrywać między innymi następujące kryteria: 

a. zbieżność profilu klasy, 

b. zbieżność języków obcych, 

c. oceny końcoworoczne kandydata z przedmiotów, które w wybranej przez niego klasie są 

przedmiotami rozszerzonymi, 

d. oceny końcoworoczne kandydata z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie 

maturalnym, 

e. średnią ocen końcoworocznych uzyskanych przez kandydata, 

f. ocenę zachowania kandydata. 
 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Limit miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 w XV LO wynosi            

210 miejsc: 

a. (6 klas pierwszych po 30 uczniów każda – 180 miejsc), 

b. (klasa wstępna dwujęzyczna 0H – 30 miejsc). 

2. O pierwszeństwie przyjęcia do klasy (wskazanej w podaniu do szkoły) decyduje wyższa 

liczba punktów uzyskanych podczas rekrutacji przez kandydata. W praktyce podczas 

rekrutacji może wystąpić sytuacja, w której liczba kandydatów będzie większa w stosunku             
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do limitu miejsc zaplanowanych w danej klasie. Stąd kandydaci zainteresowani przyjęciem  

do szkoły powinni w podaniu wskazać alternatywny wybór klasy. 

3. W przypadku, gdy w danej klasie pozostaną wolne miejsca, a liczba chętnych kandydatów  

(z jednakową liczbą punktów) do nauki w wybranej klasie będzie większa od liczby 

wspomnianych wolnych miejsc, o wyborze kandydata do klasy zdecydują kolejno przepisy            

§3 pkt.2. 

 

Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi                                                                                                           

im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku                                                                                             

mgr Ewa Szymska 
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