
 Zarządzenie nr 2/2023 

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi 

 z dnia 28 lutego 2023 r. 

 

 

w sprawie: terminów i zasad rekrutacji kandydatów do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Pawła II w Złotoryi na rok szkolny 2023/2024 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 

Podstawa prawna:  art.149, 154, 155, 165 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

poz.59 z późn. zmian.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431), Zarządzenia nr 1/2023 Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi ustala następujące zasady rekrutacji 

kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi na rok szkolny 2023/2024: 

 

 

§ 1 

Rekrutacja uczniów do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi odbywać się będzie na 

podstawie:  
 

1) liczby punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych z języka polskiego, matematyki, z języka 

obcego i jednego przedmiotu z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, 
 

2) liczby punktów  uzyskanych  za wyniki z egzaminu ósmoklasisty na zakończenie szkoły podstawowej, 

zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych 

przepisach, 
 

3) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej.  

 

§ 2 

Sumę punktów rekrutacyjnych kandydata obliczać się będzie z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) punkty pochodzące z egzaminu ósmoklasisty; wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego i matematyki – przemnożony przez 0,35, 

b) języka obcego – przemnożony przez 0,3; 

2) punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, 

języka obcego i jednego przedmiotu zajęć edukacyjnych obowiązkowych (w zależności od profilu 

klasy 1 LO); według skali za oceny wyrażone w stopniu: 

a. celującym           18 p. 

b. bardzo dobrym      17 p. 

c. dobrym      14 p. 

d. dostatecznym       8 p. 

e. dopuszczającym     2 p. 

3) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, w tym: 

a)  świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów  



b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 5 punktów; 

c)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo 

ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 5 punktów; 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 

punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 

punktów, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 

ustawy o systemie oświaty 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

 tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów; 

f) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu 

 międzynarodowym – 4 punkty, 

 krajowym – 3 punkty, 

 wojewódzkim – 2 punkty, 

 powiatowym – 1 punkt 

4) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 3 lit. b-f, na tym samym szczeblu oraz 

z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej 

klasie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

5) Osiągnięcia udokumentowane, w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty. 

 

§ 3 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie 

przepisów ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, 



wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za 

uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;  

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.   

 

§ 4 

Dodatkowym kryterium różnicującym kandydatów w przypadku posiadania równej liczby punktów 

rekrutacyjnych jest ocena z zachowania. 

 

§ 5 

Kandydaci do Liceum z oceną z zachowania nieodpowiednią i naganną zapisaną na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej nie będą brani pod uwagę w rekrutacji. 

 

§ 6 

Kandydatom do poszczególnych klas nalicza się punkty z następujących czterech przedmiotów: 
 

1) Klasa biologiczno-chemiczna  

a. język polski, matematyka, język obcy 

b. biologia lub chemia 
 

2) Klasa lingwistyczno-medialna   

a. język polski, matematyka, język obcy (1) 

b. język obcy (2) 
 

3) Klasa matematyczna z grupą fizyczną i informatyczną  

a. język polski, matematyka, język obcy 

b. fizyka lub informatyka 
 

4) Klasa humanistyczno-europejska  

a. język polski, matematyka, język obcy 

b. geografia 

 

§ 7 

W Liceum wszyscy uczniowie będą realizować obowiązkowo naukę języka angielskiego.  

Natomiast w grupach językowych: język hiszpański / język niemiecki, liczba miejsc jest ograniczona.                    

W przypadku większej liczby osób chętnych do danej grupy językowej niż miejsc pierwszeństwo będą 

miały osoby z wyższą sumą punktów rekrutacyjnych. 

§ 8 

Kandydaci   do   Liceum   składają   dokumenty   w   terminie:  

 od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. – składanie  wniosku o przyjęcie do szkoły, 



 od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – uzupełnianie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły 

oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

§ 9 

Do 10 lipca 2023 r. odbędzie się weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

Ogłoszenie wstępnej listy wyników naboru do Liceum nastąpi nie później niż  18 lipca 2023 r. 

 

§ 10 

Kandydaci umieszczeni na wstępnych listach są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki                          

w Liceum najpóźniej w dniach od 19 do 28 lipca 2023 r., przedkładając oryginały świadectw                          

i certyfikatów, o ile nie zostały już złożone wcześniej. 

 

§ 11 

Ostateczne ogłoszenie listy przyjętych uczniów do poszczególnych klas Liceum nastąpi nie później niż              

31 lipca 2023 r.  
 

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum będą do odebrania w sekretariacie szkoły 

niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

§ 12 

Dokumenty, które kandydaci do Liceum dołączają do podania: 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  

 2 fotografie /podpisane/,  

 kandydaci z dysfunkcjami, wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami – 

posiadane orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

 kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych – zaświadczenie wydane przez komisje 

konkursowe, 

 dokument potwierdzający pieczę zastępczą. 

 

§ 13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


