
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 

DYREKTORA 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie: 

ustalenia regulaminu rekrutacji kandydatów do klas pierwszych czteroletniego 

 liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły podstawowej 

w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku  

na rok szkolny 2021/2022.  

Działając na podstawie: 

1. art. 154 w powiązaniu z art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r., poz. 910). 

2. 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. 2019 poz. 1737). 

3. Rozporządzenie 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.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394) 

5. Ogłoszenie Ministra Edukacji Narodowej: Terminy postępowania rekrutacyjnego,  

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w 

art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych 

szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. 

6. Statut VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się jako obowiązujący Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły podstawowej w VII Liceum 

Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku na rok szkolny 2021/2022. 

 

§ 2 

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego na podbudowie szkoły podstawowej w VII Liceum Ogólnokształcącym 

im. Józefa Wybickiego w Gdańsku na rok szkolny 2020/2021 stanowi załącznik nr 1  

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


