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REGULAMIN 
 

rekrutacji kandydatów do klas pierwszych 

Liceum Ogólnokształcącego w Dubience 

na rok szkolny 2022/2023 
 

wprowadzony  

Zarządzeniem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. 27 WDAK w Dubience  

nr 7/2022 w dniu 28 lutego 2022 r. 

 

 

Na podstawie Zarządzenia nr 7/2022 z dnia 31 stycznia 2022r. Lubelskiego 

Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania 

dokumentów na rok szkolny 2022/2023, do publicznych szkół dla dorosłych, klas 

I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych 

szkołach ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych 

branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, a także do szkół, w 

których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu lutego 2023r., na terenie województwa lubelskiego. 

 Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) w związku z § 11a i § 11bab 

ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczegółowych 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.) oraz nap odstawie art.135, art. 136, art. 137 ust. 4,5,6,7, art.138 ust.4, art. 

140, art.141, art. 143, art.161 ustawy – Prawo oświatowe, art. 95 ustawy z dnia 22 

listopada 2018 r.o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.) 

oraz § 11rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 

d 2019 r. poz. 1737), zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 
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Rekrutację do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych do 

Liceum Ogólnokształcącego im. 27 WDAK w Dubience na rok szkolny 

2022/2023 przeprowadza powołana przez Dyrektora szkoły Komisja 

Rekrutacyjna Zarządzeniem nr 55/2021. 

 

§ 2. 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

I II III IV 

1. Złożenie (w godz. pracy sekretariatu) 

wniosku o przyjęcie do szkoły – klasy I 

ponadpodstawowej LO w Dubience wraz   

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, a także 

oświadczenie o wyborze drugiego języka 

obcego. 

Od 16 maja 2022 r. 

do 24 czerwca 2022 r. 

do godz. 15:00 

Od 29 lipca 2022 r. 

do 03 sierpnia 2022 r. 

 do godz. 15:00  

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły – klasy I ponadpodstawowej LO w 

Dubience o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświad.o wynikach egz. 

ósmoklasisty oraz złożenie nowego 

wniosku, w tym zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę 

szkół, do których kandyduje, 

Od 24 czerwca 2022 r. 

do 14 lipca 2022 r. 

do godz. 15:00 

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków poświadczanych         

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności, o których mowa w art. 150 

ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe. 

Do 14 lipca 2022 r. Do 03 sierpnia 2022 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych. 

22 lipca 2022 r. 11 sierpnia 2022 r. 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub 

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone 

Od 22 lipca 2022 r. 

do 28 lipca 2022 r. 

do godz. 15:00 

Od 11 sierpnia 2022 r. 

do 18 sierpnia 2022 r. 

do godz. 15:00 
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w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej. 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. 

29 lipca 2022 r. 

do godz. 14:00 

19 sierpnia 2022 r. 

do godz. 14:00 

7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej Kuratora Oświaty         

o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

01 sierpnia 2022 r. 22 sierpnia 2022 r. 

8. Opublikowanie przez Lubelskiego 

Kuratora Oświaty informacji    o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach 

ponadpodstawowych. 

Do 02 sierpnia 2022 r. Do 22 sierpnia 2022 r. 

9. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

10. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

3 dni od dnia złożenia odwołania  do dyrektora 

szkoły 

 

§ 3. 

 

Od roku szkolnego 2022/2023 wprowadza się w Liceum Ogólnokształcącym  

im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience możliwość naboru 

uczniów pochodzenia ukraińskiego na profil ogólnokształcący.                                                                                                                

Rodzic powinien okazać dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (np. 

świadectwa ukończenia klasy, zaświadczenia o przebytych egzaminach itp.). 

Rodzic, który nie ma dokumentów dziecka, powinien napisać oświadczenie                         

o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko 

uczęszczało. 

 

§ 4. 

 

Uwagi końcowe 

 

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem normowane są 

dotychczas obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

 

 

 

 

 

      Dyrektor LO w Dubience 

 


