
ZASADY  I  KRYTERIA  
OBOWIĄZUJĄCE  W  PROCESIE  REKRUTACJI 

DO  SALEZJAŃSKIEGO  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
W  LEGIONOWIE 

 
 
POSTANOWIENIE  OGÓLNE 
 

1. Procedury dotyczą naboru w roku szkolnym 2023/2024. 

2. Procedury naboru dotyczą wszystkich, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły. 

3. Procedury mają zastosowanie w rekrutacji podstawowej i rekrutacji uzupełniającej, 

także w trakcie roku szkolnego. 

4. Wypełnienie zasad związanych z procesem rekrutacji jest podstawą do wydania 

pozytywnej decyzji o przyjęciu do szkoły. 

5. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor po uzyskaniu pozytywnej opinii                   

Komisji Rekrutacyjnej. 

6. Dyrektor szkoły ustala i ogłasza szczegółowe zasady naboru, w których wskazuje 

obowiązujące terminy, proponowane profile w SLO oraz inne informacje wymagane  

w sprawnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji. 

7. Przynależność Rodziców do różnych grup religijnych i opcji politycznych nie może 

być traktowana jako czynnik determinujący w procesie naboru.  

 
WYMAGANE  DOKUMENTY 
 

1. Wniosek o przyjęcie ucznia do SLO. 

2. Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia. 

3. Kopia świadectwa chrztu (nie dotyczy uczniów SSP w Legionowie). 

4. Dwie fotografie (aktualne i podpisane). 

5. Kopia świadectwa ukończenia VII klasy. 

6. Oceny z pierwszego półrocza z VIII klasy (nabór w drugim półroczu). 

7. Opinia obecnego katechety szkolnego. 

8. Opinia księdza proboszcza. 

9. Opinia/orzeczenie PPP (jeżeli wydano). 

10. Akceptacja Statutu, Regulaminu oraz innych dokumentów obowiązujących w szkole 

zgodnie z wymogami Prawa Oświatowego. 

11. Inne dokumenty wskazane przez dyrektora w szczegółowych procedurach 

związanych z naborem do szkoły. 



12. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (400 zł) w księgowości ZSS. W przypadku uczniów 

SSP w Legionowie powyższa kwota jest niższa o 50%. 

13. Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia VIII klasy oraz oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (do 10 lipca).  

 
 
KRYTERIA,  KTÓRYCH  WYPEŁNIENIE  JEST  WYMAGANE  W  POZYTYWNYM 
PRZEJŚCIU  DANEGO  ETAPU  REKRUTACJI  W  PROCESIE  PRZYJĘCIA  DO  SZKOŁY 
 

1. Dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów. 

2. Średnia ocen minimum 4.0 na świadectwie z VII klasy. 

3. Średnia ocen minimum 4.0 w pierwszym półroczu VIII klasy (nabór w drugim półroczu). 

4. Zachowanie minimum dobre na świadectwie z VII klasy. 

5. Zachowanie minimum dobre za pierwsze półrocze VIII klasy (nabór w drugim półroczu). 

6. Brak ocen niedostatecznych i dopuszczających na świadectwie  

z VII klasy i w pierwszym półroczu VIII klasy (nabór w drugim półroczu). 

7. Ocena minimum dobra z religii na świadectwie z VII klasy i w pierwszym półroczu VIII 

klasy (nabór w drugim półroczu). 

8. Pozytywna opinia obecnego katechety. 

9. Pozytywna opinia księdza proboszcza. 

10. Uzyskanie minimum 60 % możliwych punktów z egzaminu ósmoklasisty. 

11. Uzyskanie minimum 35 % możliwych punktów z poszczególnych badanych obszarów 

w egzaminie ósmoklasisty. 

12. Brak innych przeciwwskazań, które uniemożliwiają realizację zadań ucznia 

wynikających ze Statutu Szkoły. 

 
 
SYTUACJE,  KTÓRYCH  WYSTĄPIENIE,  UPRAWNIA  KOMISJĘ  REKRUTACYJNĄ   
DO  WYDANIA  OPINII  NEGATYWNEJ  
 

1. Braki w wymaganych dokumentach. 

2. Brak wypełnienia kryteriów ocen, zachowania oraz posiadania pozytywnych opinii 

katechety i księdza proboszcza. 

3. Brak uczęszczania na katechezę. 

4. Uzyskanie z egzaminu ósmoklasisty poniżej 60 % możliwych punktów                       

do zdobycia. 

5. Uzyskanie z egzaminu ósmoklasisty poniżej 35 % możliwych punktów,                       

w którymkolwiek badanym obszarze. 



6. Oceny niedostateczne lub dopuszczające na świadectwie z VII klasy  

lub w pierwszym półroczu VIII klasy. 

7. Ocena zachowania poprawna lub niższa na świadectwie z VII klasy  

lub w  pierwszym półroczu VIII klasy (nabór w drugim półroczu).  

8. Przypadki, w których przyjęcie do szkoły wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia 

dodatkowych specjalistów, których szkoła obecnie nie posiada. 

9. Różnice programowe, które byłyby trudne lub niemożliwe do zniwelowania. 

 
 
W szczególnych przypadkach losowych dotyczących kandydatów do szkoły (wypadek, 

ciężka choroba, śmierć bliskiej osoby, itp.), dyrektor, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 
Pedagogicznej, jest upoważniony do przyjęcia osoby, która w nieznacznym stopniu  
nie wypełnia kryteriów związanych z ocenami lub poziomem wymaganym do pozytywnego 
ocenienia napisanego egzaminu ósmoklasisty. 
 
 
 
KRYTERIUM  KOLEJNOŚCI  PRZYJMOWANIA  DO  SZKOŁY  
 

1. Spełnienie wymogów formalnych (dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów). 

2. Brak występowania sytuacji uniemożliwiających lub opóźniających przyjęcie                         

do szkoły.  

3. Akceptacja zasad regulujących funkcjonowanie szkoły. 

4. Pozytywne doświadczenie wcześniejszej współpracy Rodzic – Szkoła. 
(dotyczy kandydatów, którzy osobiście lub ich rodzeństwo uczyło się w szkołach 

salezjańskich). 
5. Spełnienie kryterium ocen, zachowania i poziomu zdania egzaminu ósmoklasisty. 

6. Wyższy średni wynik z egzaminu ósmoklasisty. 

7. Wyższa średnia ocen z przedmiotów profilowych na świadectwie z VII klasy.  

8. Wyższa średnia ocen z VII klasy. 

9. Wyższa ocena z religii na świadectwie z VII klasy. 

10. Wyższa ocena zachowania na świadectwie z VII klasy. 

 
W przypadku powstawania klas dwuprofilowych, liczba dostępnych miejsc jest równo 

dzielona na poszczególne profile. Rozpatrywanie wniosków o przyjęcie dokonuje się  
w oparciu o powyższe kryteria oddzielnie dla każdego profilu. 

 
 

 
 
 
 



CZESNE  MIESIĘCZNE  W  I  KLASIE  
SALEZJAŃSKIEGO  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W  ROKU  SZKOLNYM  2023/2024 
 

Ø Czesne wynosi 1150 zł, 
Ø Płatne od września do sierpnia (12 rat). 

ZNIŻKI CZESNEGO 

Ø KDR, KDR Legionowianina lub Drugie dziecko w ZSS (jednocześnie) – zniżka  
w wysokości 50 zł miesięcznie. (KDR i KDR Legionowianina nie sumują się. Zniżka 
obowiązuje od następnego miesiąca po złożeniu odpowiedniego podania i ukazania 
dokumentów uprawniających) 

Ø Trzecie dziecko w ZSS (jednocześnie) - zniżka 100 zł miesięcznie. 
Ø Dzieci pracowników ZSS w Legionowie - dodatkowa zniżka 50 zł miesięcznie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legionowo, 31 stycznia 2023 r. 
 


