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Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie w roku szkolnym 2023/2024 
 
 

Szkoła prowadzi nabór do liceum czteroletniego do oddziałów: 

• MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNEGO (przedmioty rozszerzone: biologia, 

chemia i matematyka) 
 

• OGÓLNEGO  (przedmioty rozszerzone: język angielski i matematyka, natomiast 

wyboru trzeciego przedmiotu dokonuje kandydat) 
 
 

Ostateczna liczba klas, które zostaną utworzone, oraz ich „profile”, są uzależnione od 

zainteresowań, uzdolnień i wyników kandydatów uzyskanych w procesie rekrutacji. 

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa 

Religi w Kutnie jest jednym z 8 liceów patronackich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Możesz o tym przeczytać tutaj 

 
I. 

PODSTAWY PRAWNE 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.). 

3. Statut Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie. 

 

 

II. 

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW 

 

 

IA medyczno-farmaceutyczna 
 

• z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką (liczba godzin każdego z tych 

przedmiotów jest  wyższa niż w planie nauczania dla szkół publicznych); 

• wzmocnione jest – poprzez zwiększenie liczby godzin – kształcenie w zakresie języka 

angielskiego; 

• dodatkowo realizowane są innowacyjne programy nauczania w ramach przedmiotów 

uzupełniających, rozwijające kompetencje kierunkowe i wspierające edukację 

medyczno-farmaceutyczną, np. język angielski w medycynie;  

• program nauczania tej klasy  wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych 

we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Wydział Lekarski z Oddziałem 

Stomatologicznym, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział 

http://www.liceum.polfarmex.pl/?pd=informacje&pg=wspolpraca_z_um_lodz
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Wojskowo – Lekarski, Wydział Nauk Biochemicznych), Uniwersytetem Łódzkim  

i Politechniką Łódzką  (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na 

uczelni, opieka merytoryczna uczelni  nad uczniami szczególnie uzdolnionymi już od 

klasy pierwszej, udział w konferencjach);  

• uczniowie tej klasy mają możliwość zakwalifikowania się - po spełnieniu określonych 

w regulaminie warunków -  do projektu mentorskiego KUMPEL oraz Programu 

stażowego, realizowanych we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi;  
• dla uczniów organizowane są konsultacje indywidualne z nauczycielami oraz 

dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania. 

 
 

I B – ogólna 
 

• kandydaci sami dokonują wyboru jednego przedmiotu rozszerzonego;  

• liczba godzin wybranych przez uczniów przedmiotów rozszerzonych jest wyższa niż  

w szkołach publicznych; 

• program nauczania tej klasy  wzbogacony jest przez realizację projektów edukacyjnych 

we współpracy z uczelniami wyższymi (m. in. zajęcia z nauczycielami akademickimi 

w szkole i na uczelniach); 

• dla uczniów są organizowane konsultacje indywidualne z nauczycielami oraz 

dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania; 

• uczniowie tej klasy, od początku edukacji w liceum, sami kształtują swoją ścieżkę 

edukacyjną; 

• organizowane są wyjazdy na uczelnie wyższe i udział w realizowanych  projektach. 

 

 

  

III. 

  ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. 

2. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w siedzibie Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Kutnie. Zapisy uczniów do szkoły trwają od 1 lutego do 30 

kwietnia 2023 roku. Rodzice dokonują zapisu swoich dzieci do klas pierwszych 

osobiście w szkole. 

3. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy: główny i końcowy. 

4. Na etapie głównym postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

1) wymienione na świadectwie ukończenia klasy siódmej oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz z co najmniej dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do danego oddziału;   
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2) wyniki na świadectwie klasy siódmej, w tym świadectwo z wyróżnieniem; 

3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim; 

4) udział i zajęcie czołowego miejsca (od 1 do 3) w konkursach i turniejach 

organizowanych przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące. 

5) szczególne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia klasy 

siódmej; 

6) aktywność społeczna. 

7) pozytywny wynik wstępnej rozmowy z komisją (członkowie komisji rekrutacyjnej 

przeprowadzają rozmowę z kandydatem oraz jego rodzicami lub prawnymi 

opiekunami; spotkanie odbywa się w szkole). 

5. W przypadku spełnienia przez kandydata powyższych kryteriów, będzie miał on 

zagwarantowane przyjęcie do wybranej klasy, po uwzględnieniu etapu końcowego 

rekrutacji, tj. po przedłożeniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; przy czym, oczekuje się,  

by rezultat uzyskany przez kandydata na egzaminie ósmoklasisty potwierdzał  wyniki 

przedstawione w trakcie etapu głównego postepowania rekrutacyjnego.  

Po uwzględnieniu wszystkich kryteriów ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata  

do liceum podejmuje dyrektor szkoły. 

6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do 

szkoły w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają warunki, o których mowa w pkt. 4 i 5. 

7. W sytuacji wolnych miejsc w oddziałach, szkoła może podjąć decyzję o przystąpieniu 

do rekrutacji dodatkowej – elektronicznej, w terminach i wg zasad obowiązujących  

w szkołach publicznych – ustalonych przez MEiN. 

8. W przypadku rekrutacji prowadzonej w systemie elektronicznym, do liceum 

przyjmowani są uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej.  

9. W elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i  matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do danego oddziału; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej; 

5) aktywność społeczna. 

10. W przypadku rekrutacji elektronicznej, laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  
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lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, jeżeli 

spełniają warunek, o którym mowa w pkt. 8. 

11. Do liceum zostaną przyjęci uczniowie, którzy pozytywnie przejdą procedurę 

postępowania rekrutacyjnego.  

12. Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. 

Zbigniewa Religi  w Kutnie prowadzi nabór do klas pierwszych; liczba klas, które 

zostaną utworzone, są uzależnione od preferencji, uzdolnień i wyników kandydatów 

uzyskanych w procesie rekrutacji. 

Każdy oddział w Liceum liczy maksymalnie do 14 uczniów. 

13. Postępowanie rekrutacyjne, o których mowa w punktach od 2 do 6, jest podstawową 

metodą rekrutacji kandydatów do Akademickiego liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie w roku szkolnym 

2023/2024. 

 
 

IV. 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do pierwszej klasy Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie 

obowiązany jest złożyć w siedzibie szkoły (Kutno, ul. Józefów 9) następujące 

dokumenty: 

1) w przypadku postępowania rekrutacyjnego w formie zapisów do szkoły: 

a) wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica  

     lub prawnego opiekuna; 

b) oryginał lub kopię świadectwa klasy siódmej szkoły podstawowej; 

c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jeśli takie posiada; 

d) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, niezwłocznie po jego otrzymaniu; 

e) oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty (kopia musi być potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, 

którą kandydat ukończył); 

f) 2 fotografie podpisane na odwrocie. 

g) inne, jeśli zostaną w trakcie procesu rekrutacji uznane przez komisję jako 

konieczne. 

 

2) w przypadku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego poprzez system 

elektroniczny, wszystkie dokumenty wymienione w pkt.1 z wyjątkiem tych ujętych  

w pkt.1a oraz 1b oraz 1g, a ponadto:  

- wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu elektronicznego,  

potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna. 
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V. 

JĘZYKI OBCE W LICEUM 

 

1. Pierwszym językiem obcym w Liceum jest język angielski. Każdy kandydat do szkoły musi 

znać podstawy tego języka. 

2. Nauka języka obcego w oddziałach ogólnodostępnych odbywa się w grupach tworzonych 

na podstawie poziomu zaawansowania znajomości tego języka. Drugim językiem obcym  

w Liceum może być język: niemiecki, rosyjski, francuski.  

3. W zależności od ustaleń dotyczących wyboru nauki drugiego języka, w każdym oddziale 

można uczyć się dodatkowo trzeciego języka obcego: niemieckiego, rosyjskiego lub 

francuskiego. 

 

 

 

VI. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje dyrektor. 

2. Po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) podpisują umowę 

     o kształcenie w  Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 

     im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie. 

3. W sprawach nierozstrzygniętych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor 

     szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

  Zapraszamy do kontaktu ze szkołą pod numerami telefonów: 

• 665 603 408 

• 669 770 940 

• 885 565 641 

 

 


