WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI

do Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku
w roku szkolnym 2017/2018
I.
Podstawa prawna:
Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Sulejówku na rok szkolny 2017/18 przeprowadzana jest na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017 poz. 586)
2. Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 20 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w
sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I
stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.
II. Kierunki kształcenia:
1. Szkoła oferuje nauczanie przedmiotów na poziomie rozszerzonym w systemie klasowym.
Wyboru klas, a tym samym przedmiotów rozszerzonych, uczniowie dokonują na etapie
naboru.
2. Proponowane kierunki kształcenia:
Przedmioty
Języki obce
Przedmioty
rozszerzone
nowożytne
uzupełniające
Język polski
I język – angielski
Przyroda
1A
Język angielski
II język – niemiecki, francuski,
Zajęcia dziennikarskie
Historia
włoski (do wyboru),
Zajęcia artystyczne
Klasa pozwala na rozwijanie zainteresowań uczniów w dziedzinach: filologicznej, prawniczej, historii,
psychologii, socjologii i filozofii, archeologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, wiedzy o nowych mediach.
Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim wydziałem polonistyki
Klasa

1B

Język angielski
Matematyka
Geografia

I język – angielski
II język – niemiecki, francuski,
włoski (do wyboru),

U-historia i społeczeństwo
Problemy współczesnego
świata
Turystyka i krajoznawstwo
U-ekonomia w praktyce

Nauka w tej klasie umożliwia uczniom kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych na kierunkachekonomicznych, socjologicznych z zakresu zarządzania, marketingu i biznesu. Klasa akademicka pod
patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
U-służby mundurowe
I język – angielski
Język angielski
1C
U-ratownictwo medyczne
II
język
–
niemiecki,
francuski,
Historia
U-bezpieczeństwo publiczne
włoski (do wyboru),
Geografia

Warsztaty medyczne
W tej klasie zajęcia z przedmiotów kierunkowych będą realizowane we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej i
Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym. Pozwoli to uczniom z zainteresowaniami militarnymi i bezpieczeństwa
solidnie przygotować się do studiów, zwłaszcza na uczelniach technicznych lub na kierunkach uniwersyteckich
związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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1D

Język angielski
Biologia
Chemia

I język – angielski
II język – niemiecki, francuski,
włoski (do wyboru),

Historia i społeczeństwo
Informatyka w praktyce

Klasa przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na studiach przyrodniczych i medycznych między
innymi: fizjoterapii, biotechnologii, rehabilitacji, inżynierii biomedycznej, kosmetologii, itp. Zajęcia z
przedmiotów kierunkowych będą realizowane we współpracy z Uniwersytetem PrzyrodniczoHumanistycznym w Siedlcach.
Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
Klasa D
Klasa A
Klasa B
Klasa C
j. polski
matematyka
historia
j. angielski

j. polski
matematyka
geografia
j. angielski

j. polski
matematyka
historia
geografia

j. polski
matematyka
biologia
chemia

III. Terminarz rekrutacji (terminy określa Mazowiecki Kurator Oświaty):













Od 8 maja (poniedziałek) od godz. 1000 do 19 maja (piątek) do godz. 1500 –
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Od 16 czerwca (piątek) od godz. 1000 do 19 czerwca (poniedziałek) do godz. 1600 możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły,
Od 23 czerwca (piątek) od godz. 1200 do 28 czerwca (środa) do godz. 1600 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za
zgodność przez gimnazjum).
Do 5 lipca (środa) do godz. 1500 – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły
i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso.
5 lipca (środa) do godz. 1600 – podanie do wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia.
Od 6 lipca (czwartek) od godz. 1000 do 14 lipca (piątek) do godz. 1200 - składanie
przez kandydatów zakwalifikowanych, oświadczeń potwierdzających wolę podjęcia
nauki w szkole w postaci oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Do 14 lipca (piątek) do godz. 1600 – podanie przez komisję rekrutacyjną list
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
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Rekrutacja uzupełniająca (o ile w szkole pozostały wolne miejsca):









Od 10 sierpnia (czwartek) od godz. 1000 do 14 sierpnia (poniedziałek) do godz. 1600
– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Od 10 sierpnia (czwartek) do 28 sierpnia (poniedziałek) – weryfikacja wniosków o
przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną.
Do 28 sierpnia (poniedziałek) do godz. 1200 – podanie do wiadomości list
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierające imiona i
nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia.
Od 29 sierpnia (wtorek) od godz. 800 do 30 sierpnia (środa) do godz. 1600 składanie przez kandydatów zakwalifikowanych, oświadczeń potwierdzających wolę
podjęcia nauki w szkole w postaci oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Do 31 sierpnia (czwartek) do godz. 1600 – podanie przez komisję rekrutacyjną list
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

IV. Kryteria rekrutacji:
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, dyrektor placówki powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną (SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i
określa jej zadania.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:
a) podaje informację o warunkach rekrutacji,
b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi
w regulaminie,
c) ustala listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
d) ustala listę kandydatów przyjętych do szkoły i listę osób nieprzyjętych,
e) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.
3. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na liście
kandydatów do liceum w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
5. Sposób punktowania:
1) Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0.2.
2) W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
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- celującym – przyznaje się po 18 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
- dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
3) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt,,
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.
4) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
5) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
6) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
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7) Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3–6,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
- krajowym – przyznaje się 3 punkty,
- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
8) 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 gimnazjum,
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.
9) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
10) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i
języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym
za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 20 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
- dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 20 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
- dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli
się przez 2.
c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 20 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
- dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli
się przez 4;
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – przyznaje się 20 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
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- dobrym – przyznaje się 13 punkty,
- dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
- dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
11) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób
określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć
edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
12) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2
ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – przyznaje się 20 punktów;
- bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
- dobrym – przyznaje się 13 punktów;
- dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
- dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
6. Pierwszeństwo w przyjęciu do danej klasy pierwszej mają uczniowie zajmujący najwyższą
lokatę na liście kandydatów zakwalifikowanych (do momentu wyczerpania się miejsc
w danym oddziale).
7. Liczbę przyjętych kandydatów określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę.
8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do
szkoły niezależnie od kryteriów.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
11. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor
szkoły.
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V. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz – wydrukowany wniosek z elektronicznego systemu rekrutacji
potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum,
3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
4. Karta zdrowia,
5. Dwie aktualne fotografie,
6. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,
o których mowa rozdziale IV. pkt. 9 - 11
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135,
ze zm.)
e) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22
ust. 2 pkt. 8 ustawy
f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną
poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami
zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
7. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej
kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 i 3 mogą być składane w postaci kopii
poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 lit. b – f mogą być składane także w postaci kopii
poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego
kandydata.
10. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 lit. a, c składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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11. Przewodniczący SKRK może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6 lit. a, c w terminie wyznaczonym przez
przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych
okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14
dni.
12. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z
informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie
informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie
informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane
w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.
VI. Uwagi końcowe:
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do
Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do
przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji RekrutacyjnoKwalifikacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje prawo złożenia skargi do sądu
administracyjnego.
6. We wszystkich przypadkach nieobjętych powyższymi postanowieniami decyzję podejmuje
SKRK, a zatwierdza ją dyrektor szkoły.
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