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REGULAMIN REKRUTACJI  
DO I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. MIKOŁAJA REJA W KIELCACH 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. W roku szkolnym 2019/2020 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja 

w Kielcach przeprowadza rekrutację dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum 

oraz absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

2. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kielcach  przeprowadza 

rekrutację wewnętrzną dla absolwentów I Społecznej Szkoły Podstawowej  

im. Mikołaja Reja w Kielcach z oddziałami gimnazjalnymi oraz rekrutację zewnętrzną 

dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całej Polski. 

3. Laureaci  olimpiad i konkursów przedmiotowych zostaną przyjęci poza kolejnością. 

4. W roku szkolnym 2019/2020 zostanie utworzona jedna dwudziestoosobowa  

klasa 1. liceum dla absolwentów szkoły podstawowej oraz jedna dwudziestoosobowa 

klasa 1. liceum dla absolwentów gimnazjum. 

5. Kandydat do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kielcach 

ma prawo dowolnego wyboru trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 

6. Szkoła prowadzi naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym od 1. klasy 

liceum. 

7. Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną składającą się z nauczycieli uczących  

w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Kielcach. 

8. Komisja Rekrutacyjna ustala listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 

rekrutacji na podstawie systemu punktowego.  

9. O przyjęciu ucznia do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja  

w Kielcach decyduje Dyrektor Szkoły, kierując się opinią Komisji Rekrutacyjnej. 

 

II. Terminarz rekrutacji 

 

1. REKRUTACJA WEWNĘTRZNA  

(przeznaczona dla absolwentów I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja 

w Kielcach z oddziałami gimnazjalnymi) 

 

Od 27 maja do 7 czerwca 2019 r. kandydat do I Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kielcach składa następujące dokumenty: 

 podanie o przyjęcie do liceum; 

 kartę informacyjną (załącznik nr 1); 

 oceny z I okresu nauki w klasie 3. gimnazjum lub 8. szkoły podstawowej; 

 świadectwo ukooczenia klasy 2. gimnazjum lub 7. szkoły podstawowej; 

 dyplomy uznania poświadczające sukcesy w różnego rodzaju konkursach. 



2 
 

10 czerwca 2019 r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do I Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kielcach. 

 

Do 17 czerwca 2019 r. należy podpisad umowę o kształcenie w I Społecznym Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Kielcach i uiścid bezzwrotną opłatę czesnego  

za pierwszy miesiąc nauki. 

 

 

2. REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA 

(przeznaczona dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całej 

Polski) 

 

I ETAP 

Od 27 maja do 10 czerwca 2019r. kandydat do I Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kielcach   składa następujące dokumenty: 

 podanie; 

 kartę informacyjną (załącznik nr 1); 

 oceny z I okresu nauki w klasie 3. gimnazjum lub 8. szkoły podstawowej; 

 świadectwo ukooczenia klasy 2. gimnazjum lub 7. szkoły podstawowej; 

 dyplomy uznania poświadczające sukcesy w różnego rodzaju konkursach. 

 

18 czerwca 2019 r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do I Społecznego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kielcach. 

 

Do 25 czerwca 2019 r. należy podpisad umowę o kształcenie w I Społecznym Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Kielcach i uiścid bezzwrotną opłatę czesnego  

za pierwszy miesiąc nauki. 

 

 

II ETAP 

Od 21 do 26 czerwca 2019 r. kandydat do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  

im. Mikołaja Reja w Kielcach składa następujące dokumenty: 

 wyniki z OKE; 

 świadectwo ukooczenia gimnazjum lub szkoły podstawowej. 

 

Do 3 lipca 2019 r. należy podpisad umowę o kształcenie w I Społecznym Liceum 

Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Kielcach i uiścid bezzwrotną opłatę czesnego  

za pierwszy miesiąc nauki. 
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3. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 26 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. 

 

III. Uwagi 

W przypadku niedopełnienia formalności związanych z rekrutacją w podanym terminie 

kandydat do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Kielcach 

może za zgodą rodziców zostad wpisany na listę rezerwową, która powstanie  

po zakooczeniu rekrutacji zewnętrznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


