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Zasady rekrutacji kandydatów 

do Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie 

§1. 

1. Do Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie przyjmowani są 

uczniowie, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową i zdali egzamin ośmioklasisty. 

2. Rekrutacja organizowana jest przez dyrektora Szkoły. 

3. Rejestracja zgłoszeń prowadzona jest poprzez elektroniczny system rekrutacji lub przez 

sekretariat Szkoły w godzinach pracy sekretariatu. 

§2. 

1. Przyjmowanie kandydatów do Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  

w Chełmie odbywa się w dwóch trybach: 

a/ tryb podstawowy 

b/ tryb uzupełniający 

2. Przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej brane są pod uwagę: 

a) oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych przedmiotów: /matematyka, j. obcy,  

historia, geografia, biologia, chemia, fizyka/. 

b) procentowy wynik egzaminu ośmioklasisty  

c) ocena zachowania 

d) wynik rozmowy kwalifikacyjnej 

e) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

f) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez 

Kuratorium Oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności, 

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do liceum podejmuje dyrektor Szkoły. 

§3. 

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły wprowadzają dane do 

elektronicznego systemu rekrutacyjnego lub składają w sekretariacie Szkoły  wypełnione 

podanie o przyjęcie do  Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie 

(dostępne w sekretariacie Szkoły, 22-100 Chełm ul. Hrubieszowska 102/2 tel.825654554) 

Termin składania dokumentów określony jest w Zarządzeniu Lubelskiego Kuratora 

Oświaty na dany rok szkolny. 
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§4. 

1. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani w trybie podstawowym, mogą zostać 

przyjęci w trybie uzupełniającym, w miarę wolnych miejsc (po zakończeniu rekrutacji 

w trybie podstawowym), na podstawie: 

a) wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, 

b) ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

c) wyniku  zewnętrznie  ocenianego  przez  OKE  egzaminu  ośmioklasisty, 

d) innych udokumentowanych osiągnięć oraz sukcesów w działalności naukowej, 

społecznej, charytatywnej lub kulturalnej. 

2. Potwierdzenie przez ucznia (zakwalifikowanego w trybie podstawowym) woli 

przyjęcia do liceum odbywa się poprzez dostarczenie podania, dokonanie opłaty 

wpisowej oraz dostarczenie do sekretariatu Szkoły: 

 

a) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, 

b) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

c) zdjęcia legitymacyjnego podpisanego na odwrocie, 

d) karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły, 

 

3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do liceum odbędzie się w lipcu (szczegółowy 

termin określony jest w kalendarzu rekrutacji). 

§5. 

Przyjęcia uczniów do klas programowo wyższych 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składa w sekretariacie Szkoły następujące 

dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie do Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w 

Chełmie  

b) świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (oryginał lub kopia), 

c) 1 zdjęcie legitymacyjne podpisane na odwrocie. 

Przy przyjęciu kandydata Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie 

brane są pod uwagę: 

a) średnia ocen na świadectwie z klasy poprzedniej, 

b) ocena zachowania, 

c) wynik rozmowy kwalifikacyjnej. 

Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Szkoły. 
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O szkole 

Jesteśmy małą, kameralną szkołą. Dzięki temu każdy uczeń jest zauważony i traktowany 

indywidualnie Rozszerzenia wybierane są wg zainteresowań w dowolnym układzie.  

Kandydaci mogą zwiedzać szkołę w każdym dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.30. 

Można także umówić się na indywidualną rozmowę z dyrektorem szkoły. 
 


