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REGULAMIN  REKRUTACJI   

DO UNIWERSYTECKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

zmieniony w dniu 20 maja 2020 r. 

 

 

 

 

 

Rozdział 1.  

Podstawa prawna 

 

§1 

1. Podstawę prawną procesu rekrutacji stanowią dokumenty: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19; 

3) Ogłoszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 z dnia 19 maja 2020 r.; 

4) Statut Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 

 

Rozdział 2.  

Postanowienia ogólne 

 

§2 

1. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące jest szkołą z internatem prowadzoną przez 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

2. Szkoła rekrutuje uczniów szczególnie uzdolnionych i twórczych z obszaru całego kraju. 
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3. Do szkoły są przyjmowani uczniowie po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego.  

4. Uczniowie szkoły mają prawo ubiegać się o przyjęcie do internatu. 

5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 

Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 

6. Szkoła ogłasza zasady postępowania rekrutacyjnego na stronie internetowej www.liceum.umk.pl 

do dnia 29 lutego 2020 r. 

 

 

Rozdział 3.  

Procedura rekrutacji 

 

§3 

1. Rekrutacja odbywa się do czterech oddziałów, które dalej będą nazywane profilami: 

1) matematyczno-informatyczno-fizycznego z przedmiotami rozszerzonymi obowiązkowymi 

dla wszystkich: matematyka, informatyka, fizyka; 

2) biologiczno-chemicznego z przedmiotami rozszerzonymi obowiązkowymi dla wszystkich: 

biologia, chemia, matematyka; 

3) matematyczno-przyrodniczego z przedmiotami rozszerzonymi obowiązkowymi dla 

wszystkich – ścieżka chemiczno-fizyczna: chemia, fizyka, matematyka, ścieżka chemiczno-

biologiczna: chemia, biologia, matematyka; 

4) interdyscyplinarnego z przedmiotami rozszerzonymi obowiązkowymi dla wszystkich – 

ścieżka społeczno-ekonomiczna: matematyka, geografia, język angielski, ścieżka 

humanistyczna: język polski, historia, język angielski. 

 

2. Wymagane dokumenty: 

1) wniosek o przyjęcie do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego (formularz wniosku 

należy pobrać ze strony internetowej www.liceum.umk.pl); 

2) świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej; 

3) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

4) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

5) dokumenty potwierdzające działalność społeczną, wolontariat; 

6) dokumenty potwierdzające (zaświadczenie lub oświadczenie) spełnianie kryteriów zawartych  

w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, 

7) dwa zdjęcia legitymacyjne. 

 

3. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata składają wypełniony formularz wniosku o przyjęcie  

do szkoły oraz inne wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły lub przesyłają na adres:  

 

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, ul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń  

lub 

szkola@liceum.umk.pl [dotyczy dokumentów w formie elektronicznej] 

  

http://www.liceum.umk.pl/
http://www.liceum.umk.pl/
mailto:szkola@liceum.umk.pl
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4. Terminy postępowania rekrutacyjnego: 

1) od 15 czerwca (poniedziałek) do 10 lipca 2020 r. (piątek), do godz. 15.00: składanie 

dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji (patrz ust. 2, pkt 1, 4, 5, 6, 7); 

2) do 10 lipca 2020 r. (piątek), do godz. 15.00: uzupełnienie dokumentów o świadectwo 

ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej; 

3) do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek), do godz. 15.00: uzupełnienie dokumentów o zaświadczenie 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

4) do 11 sierpnia 2020 r. (wtorek): weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków oraz 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

5) 12 sierpnia 2020 r. (środa), godzina 12.00: podanie do publicznej wiadomości przez 

Komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

do klas pierwszych na stronie internetowej www.liceum.umk.pl; 

6) od 13 sierpnia (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek), do godz. 15.00: potwierdzenie 

przez rodzica lub opiekuna prawnego woli wyboru szkoły w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  

o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone wcześniej) oraz dwa zdjęcia 

legitymacyjne; 

7) 19 sierpnia 2020 r. (piątek), godzina 12.00: podanie do publicznej wiadomości przez 

Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas 

pierwszych na stronie internetowej www.liceum.umk.pl. 

 

Rozdział 4.  

Punktacja w postępowaniu rekrutacyjnym 

§4 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia 

ośmioletniej szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: 

1) profil matematyczno-informatyczno-fizyczny: język polski, matematyka, informatyka, 

fizyka; 

2) profil biologiczno-chemiczny: język polski, matematyka, biologia, chemia; 

3) profil matematyczno-przyrodniczy:  

- ścieżka chemiczno-fizyczna – język polski, matematyka, chemia, fizyka,  

- ścieżka chemiczno-biologiczna – język polski, matematyka, chemia, biologia; 

4) profil interdyscyplinarny:  

- ścieżka społeczno-ekonomiczna – język polski, matematyka, geografia, język angielski,  

- ścieżka humanistyczna – język polski, matematyka, historia, język angielski. 

 

2. Sposób przeliczania ocen z przedmiotów na punkty: 

1) stopień celujący: 18 pkt; 

2) stopień bardzo dobry: 17 pkt; 

3) stopień dobry: 14 pkt; 

4) stopień dostateczny: 8 pkt; 

5) stopień dopuszczający: 2 pkt. 

http://www.liceum.umk.pl/
http://www.liceum.umk.pl/
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§5 

 

1. Punktacja za świadectwo: 

Składnik  
Maksymalna 

punktacja składowa 

Ocena z języka polskiego 18 pkt 

Ocena z matematyki 18 pkt 

Ocena z I przedmiotu dodatkowego 18 pkt 

Ocena z II przedmiotu dodatkowego 18 pkt 

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

Aktywność społeczna, wolontariat 3 pkt 

Szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej lub potwierdzone stosownymi 

zaświadczeniami 

18 pkt 

 

2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 132 ustawy Prawo oświatowe, są przyjmowani do 

szkoły w pierwszej kolejności. 

3. W przypadku pozostałych szczególnych osiągnięć stosuje się Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. §6. 

4. Maksymalna łączna punktacja za świadectwo: 100 pkt. 

 

§6 

1. Punktacja za egzamin ósmoklasisty: 

Składnik  
Maksymalna  

punktacja składowa 

Egzamin z języka polskiego 35 pkt (100% x 0,35) 

Egzamin z matematyki 35 pkt (100% x 0,35) 

Egzamin z języka obcego nowożytnego 30 pkt (100% x 0,3) 

 

2. Maksymalna łączna punktacja za wynik egzaminu ósmoklasisty: 100 pkt. 

 

§7 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji: 200 pkt. 

2. O przyjęciu kandydata do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego decyduje suma 

uzyskanych punktów w procesie rekrutacji. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się 

następujące kryteria potwierdzone odpowiednimi dokumentami: 

1) niepełnosprawność kandydata; 

2) wielodzietność rodziny kandydata; 
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3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub 

rodzeństwa kandydata; 

4) samotne wychowywanie kandydata; 

5) objęcia kandydata pieczą zastępczą. 

4. Postępowanie uzupełniające  przeprowadza się w wypadku dysponowania wolnymi miejscami. 

 

Rozdział 5.  

Tryb odwoławczy 

 

§8 

1. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania zgodnie z przepisami art. 158 ust. 

6-9 ustawy Prawo oświatowe: 

1) W terminie do 22 sierpnia 2020 r., rodzic kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej; 

2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia  

z wnioskiem przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,  

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą 

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym; 

3) Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia; 

4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w terminie  

do 3 dni od dnia złożenia odwołania; 

2. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa 

oświatowego. 

 

 

 

Dyrektor 

 

mgr Arkadiusz  Stańczyk 

 

 


