ZASADY REKRUTACJI
do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego
im. Pawła Adamowicza w Gdańsku
rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/2021
z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie rekrutacji do klas pierwszych
Na podstawie § 11baa ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz.
U. poz. 493 z późn. zm).
Ustalam:

•
•
•

typy i rodzaje oddziałów,
terminy składania dokumentów,
sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z języka
polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych, a także innych osiągnięć
kandydatów do klas pierwszych liceum.

§ 1.
Podstawa prawna:
1.
2.
3.
4.
5.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i
centrów (Dz.U. poz. 1737),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. poz. 493 z późn. zm),
Statut Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.

§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym
Szkołę jest Uniwersytet Gdański.
2. W Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny
2021/2022 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Uniwersyteckiego Liceum
Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku
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§ 3.
Oferta edukacyjna
1. Oddziały.
a.
b.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

W roku szkolnym 2021/2022 utworzone zostaną 3 klasy pierwsze dla absolwentów szkół
podstawowych.
Rodzaje klas dla uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej:
A) Klasa A – Roberta Głębockiego - z rozszerzonym zakresem nauczania: języka angielskiego,
matematyki, fizyki lub informatyki.
B) Klasa B – Zofii Matysikowej - z rozszerzonym zakresem nauczania: języka angielskiego,
biologii i chemii.
C) Klasa C – Jana Dantyszka - z rozszerzonym zakresem nauczania: języka angielskiego, języka
polskiego i historii.
Oferta edukacyjna Liceum obejmuje zajęcia edukacyjne połączone z zajęciami na uczelni wyższej –
Uniwersytecie Gdańskim i przy wykorzystaniu jej zasobów.
Grono pedagogiczne tworzą doświadczeni pedagodzy oraz pracownicy naukowi UG.
We wszystkich oddziałach nauczany jest język angielski w zakresie rozszerzonym.
Drugi język to: francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, norweski.
W klasie Jana Dantyszka dodatkowo nauczany jest język kaszubski.
Każda grupa drugiego języka obcego będzie utworzona, jeżeli zgłosi się co najmniej 8 osób chętnych.
W przypadku wyboru języka norweskiego jako drugiego języka obcego, nie ma możliwości zdawania
egzaminu maturalnego z tego języka.
W każdym oddziale na zajęciach językowych i laboratoryjnych z takich przedmiotów jak biologia, fizyka,
chemia obowiązuje podział na grupy.
Deklarując wybór klasy, Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia podstawy programowej.

2. Rodzaje klas.

a.

Klasa A – Roberta Głębockiego - w zakresie rozszerzonym realizowane są takie przedmioty jak: język
angielski, matematyka oraz fizyka lub informatyka. Klasa realizuje zajęcia z psychologii, programowania
i statystyki. Klasa dla uczniów zainteresowanych realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów
kierunkowych, skutecznym przygotowaniem do olimpiad: matematycznej, z zakresu astronomii i
astrofizyki, fizycznej, wiedzy technicznej, informatycznej, elektronicznej, lingwistyki matematycznej, itd.
Skutecznie przygotowuje do matury krajowej i studiowania w kraju lub zagranicą na takich kierunkach
jak: matematyka, informatyka, astronomia, elektronika, robotyka, programowanie, grafika
komputerowa, fizyka, automatyka, mechatronika, architektura, inżynieria, itp.
b. Klasa B – Zofii Matysikowej - w zakresie rozszerzonym realizowane są takie przedmioty jak język
angielski, biologia i chemia. Przedmioty kierunkowe realizowane są z rozbudowaną częścią
laboratoryjną w kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Klasa dla uczniów zainteresowanych m.in.:
realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych. Dodatkowo klasa realizuje zajęcia z
medical english czy psychologii. Daje możliwość udziału w olimpiadach: biologicznej, chemicznej,
ekologicznej itd. Skutecznie przygotowuje do matury krajowej i studiowania w kraju i zagranicą na takich
kierunkach jak: medycyna, weterynaria, stomatologia, kosmetologia, dietetyka, biotechnologia, biologia,
ekologia, psychologia, fizjoterapia, analityka medyczna, położnictwo itp.
c. Klasa C – Jana Dantyszka - w zakresie rozszerzonym realizowane są takie przedmioty jak: język
angielski, język polski i historia. Dodatkowo klasa realizuje zajęcia z języka kaszubskiego, psychologii,
i retoryki. Klasa dla uczniów zainteresowanych realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów
kierunkowych, skutecznym przygotowaniem do olimpiad: literatury i języka polskiego, filozoficznej,
języka angielskiego, historycznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym itp. Skutecznie przygotowuje
do matury krajowej i studiowania w kraju lub zagranicą na takich kierunkach jak: filologia polska,
filologie obce, filozofia, politologia, psychologia, pedagogika, lingwistyka, politologia, prawo, historia,
historia sztuki, filmoznawstwo, dziennikarstwo, itp.
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§ 4.
Procedury rekrutacji
1. Kandydat do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza może ubiegać się o
przyjęcie do wszystkich profili wskazując kolejnymi liczbami swoje preferencje.
2. Wymagane dokumenty:
a. Wniosek o przyjęcie do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza w
Gdańsku (formularz wniosku należy pobrać ze strony internetowej Liceum https://liceum.ug.edu.pl/
lub w Sekretariacie szkoły).
b. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
c. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
d. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
e. Deklaracja wyboru drugiego języka obcego.
f. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie.
g. Dwa zdjęcia legitymacyjne.
3. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata składają wypełniony formularz wniosku o
przyjęcie wraz z niezbędną dokumentacją do Sekretariatu Szkoły, ul. Bażyńskiego 4, 80-309
Gdańsk, pok. D208.
4. HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOHARMONOGRAM REKRUTACJI NA
ROK SZKOLNY 2021/2022 do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w
Gdańsku
REKRUTACJA ZASADNICZA
1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których
kandyduje.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta miasta
Gdańska okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów 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.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły.

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły pomorskiego kuratora oświaty o liczbie wolnych
miejsc w szkole.

2.

3.

4.

5.

6.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
9.

od 17 maja 2021 r.
od godz. 8.00
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
od 25 czerwca 2021 r.
od godz. 8.00
do 14 lipca 2021 r
do godz. 15.00
do 14 lipca 2021 r.

do 21 lipca 2021 r.

22 lipca 2021 r.
godz.12.00
od 23 lipca 2021 r.
od godz. 8.00
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
2 sierpnia 2021 r.
godz. 12.00
2 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.
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REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
(bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji )
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
1. spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 3 sierpnia 2021 r.
od godz. 8.00
do 6 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
od 25 czerwca 2021 r.
od godz. 8.00
do 14 lipca 2021 r
do godz. 15.00

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których
kandyduje.
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta miasta
Gdańska okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów 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.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły.

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły pomorskiego kuratora oświaty o liczbie wolnych
miejsc w szkole.

23 sierpnia 2021 r.

8.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 26 sierpnia 2021 r.

2.

3.

4.

5.

•
•
•

do 5 sierpnia 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.
godz.12.00
od 17 sierpnia 2021 r.
od godz. 8.00
do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
23 sierpnia 2021 r.
godz. 12.00

Komisja rekrutacyjna jest zobowiązana sporządzić uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do 5 dni od
dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odnowy przyjęcia.
Prawni opiekunowie lub uczeń pełnoletni mają prawo do wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia
złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

§ 5.
Sposób rekrutacji uczniów:
Zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie kandydata do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcące im. Pawła
Adamowicza w Gdańsku, w tym do danej klasy, następuje na podstawie uzyskanej przez niego sumy punktów
rekrutacyjnych, w tym za oceny oraz inne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a także
za wyniki z egzaminu ósmoklasisty zapisane na właściwym zaświadczeniu wydanym przez daną okręgową komisję
egzaminacyjną.
1. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych
profili klas pierwszych:
Klasa A – Roberta Głębockiego: język polski, matematyka, fizyka, informatyka.
Klasa B – Zofii Matysikowej: język polski, matematyka, biologia i chemia.
Klasa C – Jana Dantyszka: język polski, matematyka, język angielski, historia.
2. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów:

4

Oceny z zajęć edukacyjnych takich jak: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka,
historia, informatyka (4 wybrane przedmioty w zależności od wyboru klasy) na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej otrzymują następującą liczbę punktów:
1) celujący – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobry – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.
3. Sposób przeliczania na punkty wyników z egzaminu ośmioklasisty:
Wynik egzaminu ósmoklasisty zostaje przeliczony w następujący sposób:
- wynik z języka polskiego - maksymalnie 100% x 0,35 = 35 pkt.
- wynik z matematyki - maksymalnie 100% x 0,35 = 35 pkt.
- wynik z języka obcego nowożytnego - maksymalnie 100% x 0,3 = 30 pkt.
4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
5. Punkty dodatkowe:
1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–2, organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
4) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy,
o których mowa w pkt 1) i 2) a tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, 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.
5) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
6. Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z
języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przy czym:
1) języka polskiego i matematyki:
a) za ocenę celującą – po 35 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów,
c) za ocenę dobrą – po 25 punktów,
d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów,
e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;
2) języka obcego nowożytnego:
a) za ocenę celującą – 30 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów,
c) za ocenę dobrą – 20 punktów,
d) za ocenę dostateczną – 10 punktów,
e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.
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7. Dokumentowanie osiągnięć
Wszystkie osiągnięcia muszą poświadczone być odpowiednimi zaświadczeniami w formie papierowej.
8. Laureaci i finaliści
Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do
Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków
wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły. (Art. 132 ustawy Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn.
zm.)niezależnie od liczny zdobytych w czasie rekrutacji punktów.
Laureat - osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty.
9. Liczebność klas
Nabór zostanie przeprowadzony do czterech oddziałów, których liczebność ustala się na poziomie do 24 osób.
W przypadku, gdy liczba laureatów przekroczy planowany limit miejsc, o przyjęciu laureata do szkoły decyduje
punktacja uzyskana w procedurze rekrutacji.
10. Równa liczba punktów
W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, potwierdzonymi
opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz kandydaci z większą sumą
punktów uzyskanych na egzaminie ośmioklasisty.

§ 6. Tryb odwoławczy
Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania
1. Wynik przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Uniwersyteckiego Liceum
Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został
zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
3. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu (wejście boczne do
Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4). Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy przyjętych kandydatów, tj. 02 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00, jest
określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
6. W terminie do dnia 05 sierpnia 2021 r., rodzic lub opiekun prawny kandydata może wystąpić do Przewodniczącego
Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w terminie 5 dni od daty przyjęcia ww. wniosku sporządza i przekazuje
uprawnionym osobom uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w
Gdańsku, a także liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic lub opiekun prawny może w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia, wnieść do Dyrektora
Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku, odwołanie od rozstrzygnięcia
Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
9. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania
odwołania.
10. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dyrektor ULO
prof. oświaty Waldemar Kotowski
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