
REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „ALTER EGO” W ZIELONEJ GÓRZE 

NA ROK SZKOLNY  2020/2021 
 

 

PPOODDSSTTAAWWAA  PPRRAAWWNNAA::  

• Art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 

1287, 1680 i 1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432  

oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) 

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

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów 

• Zarządzenie nr 4/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 

szkolny 2020/2021 

 

§  1 

O przyjęcie do klas pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego „Alter ego” w Zielonej Górze mogą ubiegać 

się absolwenci szkół podstawowych, którzy posiadają opinię publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, wskazującą zasadność nauki w klasie terapeutycznej na poziomie szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

§ 2 

Warunkiem przyjęcia do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze jest:  

• rozmowa kwalifikacyjna, 

• dostarczenie do szkoły opinii z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w uzasadnionych 

przypadkach zaświadczenie z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wszczęciu 

diagnostyki) – z datą opinii najpóźniej do 25.09.2020 r. Data złożenia opinii w szkole najpóźniej  

do 30.09.2020 r.  

 



§ 3 

Przy przyjęciu do klas  pierwszych wymagane będą następujące dokumenty: 

• wniosek o przyjęcie do szkoły (na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze strony 

internetowej szkoły), 

• opinia publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze wskazaniem do nauki w klasie 

terapeutycznej, 

• dwie  fotografie, 

• zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

• karta zdrowia. 

 

§ 4 

W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję                                 

kwalifikacyjno – rekrutacyjną, ustala jej przewodniczącego, określa jej zadania. W skład komisji wchodzą:  

• dyrektor szkoły – Radosław Grązka, 

• zastępca dyrektora – Małgorzata Stawik, 

• pedagog – Anna Erber. 

• socjoterapeuta – Tomasz Bojanowski. 

 

§ 5 

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają: 

• uczniowie zwolnieni z egzaminu zewnętrznego, 

• sieroty, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka i rodzin 

zastępczych, 

• kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia  

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej i  publicznej poradni specjalistycznej, 

• kandydaci z problemami emocjonalnymi, problemami adaptacji w nowym środowisku bądź innymi 

problemami potwierdzonymi opinią publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

§ 6 

 Pierwszeństwo w przyjęciu do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze mają uczniowie, 

którzy terminowo złożą komplet dokumentów. 

 



§ 7                  

TERMINARZ  REKRUTACJI DO VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

1. Składanie wniosków: od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.  do godz. 15:00  

2. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić: 

• od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. – o świadectwo ukończenia szkoły (do godz. 1500); 

• od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

(do godz. 1500). 

3. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:  12 sierpnia 2020 r. o godz. 

12.00 (w naborze uzupełniającym 17 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00). 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w VI LO 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  

o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu do wniosku  

o przyjęcie do szkoły: od 13 do 18 sierpnia 2020 r. godz. 15.00.  

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub opinii, rodzic kandydata  

lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. 

Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub opinię składa się 

dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. 

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją  

z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły 

5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły:  19 sierpnia 2020 r.  o godz. 

14.00.  

 

 

UWAGA:  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie  

do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów  

z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych 

tych jednostek. 


