
REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA VERNE’A  

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JULIUSZA VERNE’A W KIELCACH 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Postanowienia ogólne 

1. Do Liceum Ogólnokształcącego  im. Juliusza Verne’a przyjmowani są uczniowie po ukończeniu szkoły 

podstawowej. 

2. Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne’a, zwana dalej również Szkołą, rekrutuje uczniów  

z obszaru całego kraju. 

3. Szkoła ogłasza zasady postępowania rekrutacyjnego na stronie internetowej verne-kielce.pl. 

 

Procedura rekrutacji 

1. Umieszczenie ucznia na liście kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego  

im. Juliusza Verne’a następuje po: 

a) złożeniu w sekretariacie szkoły (ul. Peryferyjna 17) wypełnionego kwestionariusza osobowego 

kandydata oraz dokumentów ukończenia szkoły podstawowej; 

b) złożeniu dodatkowej dokumentacji kandydata (opinii i orzeczeń z PPP, innych ważnych 

dokumentów z punktu widzenia Rodziców lub Szkoły); 

w terminie od 1 marca 2022 roku do 1 lipca 2022r. (dokumenty potwierdzające wynik egzaminu 

końcowego oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej można złożyć w terminie późniejszym 

niż złożenie kwestionariusza osobowego). 

2. Naboru uczniów spośród listy kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Verne’a dokonuje Komisja Kwalifikacyjna w składzie: 

a) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej – wychowawca klasy i nauczyciel; 

b) w razie takiej potrzeby również Pedagog lub Psycholog Szkolny. 

3. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje naboru uczniów do na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i wyników 

egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa. Przy czym połowa punktacji stanowi ocena z egzaminu i 

świadectwa, a połowa z wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. 

4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest poznanie kandydata, jego zainteresowań, dodatkowych 

umiejętności i kompetencji (nie wymaga specjalnego przygotowania się kandydata). 

5. Komisja Kwalifikacyjna po zakończeniu prac rekrutacyjnych sporządza protokół zawierający wykaz 

uczniów przyjętych do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego.  

6. Lista uczniów przyjętych do klasy I Liceum Ogólnokształcącego  im. Juliusza Verne’a oraz lista 

rezerwowa zostaną podane do wiadomości zainteresowanych najpóźniej do dnia 15 lipca 2022 r. 

7. Zakończenie procesu rekrutacji następuje po: 

 a) podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka umowy o kształceniu ucznia do dnia  

22 lipca 2022r.;  

b) dokonaniu wpłaty na wskazane konto tzw. opłaty wpisowej  najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2022 

roku. 

8. Przewidujemy rekrutację uzupełniającą (lipiec/sierpień 2022r.). 

 

 


