
ZASADY  REKRUTACJI  

dla absolwentów szkoły podstawowej  

do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze 

w roku szkolnym 2023/2024 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148; 1078; 1287; 1680; 1681; 1818; 2197; 2248). 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.1481, 

1818, 2197.) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania  

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek. 

4. Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023r.  

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego 

na rok szkolny 2023/2024. 

 

 

1.  Rekrutację kandydatów do klas pierwszych liceum czteroletniego w roku szkolnym 

2023/2024 prowadzi Szkolna Komisja Kwalifikacyjno-Rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Szkoły.  

 

2.   Przewodniczącym Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w Liceum  

Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze jest wyznaczony przez Dyrektora 

szkoły nauczyciel. 

 

3. W pracach Komisji uczestniczą nauczyciele powołani przez Dyrektora szkoły.  

 

   4. Proponowane języki: 

 

Pierwszy język obcy powinien być kontynuacją nauki ze szkoły podstawowej:  

angielski lub niemiecki. 

 

Drugi język obcy do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. 

 

   5.  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

a/  do klasy o profilu informatyczno-matematycznym  

         j. polski, matematyka, informatyka, fizyka 
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b/ do klasy o profilu humanistycznym z edukacją prawną 

         j. polski, matematyka, historia, wiedzy o społeczeństwie 

 

c/ do klasy o profilu biologiczno - chemicznym 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

 

d/ do klasy o profilu lingwistycznym 

j. polski, matematyka, pierwszy język obcy, drugi język obcy 

 

e/ do klasy o profilu geograficzno- turystycznym 

j. polski, matematyka, pierwszy język obcy, geografia 

 

f/ do klasy o profilu pożarniczym  

j. polski, matematyka, chemia, język obcy pierwszy 

 

g/ do klasy o profilu policyjnym 

 j. polski, matematyka, pierwszy język obcy, wiedza o społeczeństwie 

 

h/ do klasy o profilu ogólnym 

 j.polski, matematyka, pierwszy język obcy, geografia 

 

 

    6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać    

    w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów (szczegóły 

zamieszczono w tabeli poniżej). 

 

   

Kryteria – świadectwo Maksymalna liczba punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

aktywność społeczna 3 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

z wyróżnieniem 

7  pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

ocena z języka polskiego 18 pkt 

ocena z matematyki  18 pkt 

ocena z pierwszego przedmiotu 18 pkt 

ocena z drugiego przedmiotu 18 pkt 

Razem maksymalnie za świadectwo 100 pkt 

 

Kryteria – egzamin ósmoklasisty Wynik 

z egzaminu 

ósmoklasisty 

w % 

Maksymalna 

liczba punktów 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35=35 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,35=35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3=30 pkt 

Razem maksymalnie za egzamin 100 pkt 

Razem 200 pkt 
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    7. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po  18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

 

     8. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 

7 punktów. 

 

    9. W postępowaniu rekrutacyjnym ustalono możliwość uzyskania maksymalnie 18 

punktów za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym 

najwyżej punktuje się finalistów zawodów wiedzy, tj. finalistów konkursów przedmiotowych 

na szczeblu ponadwojewódzkim, oraz laureatów i finalistów pozostałych konkursów 

i turniejów. 

 

W przypadku przeliczania na punkty ustalono kryterium za: 

 

1) 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 międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust 2 pkt 8 i art. 32a ust 4 ustawy:  

     

a) tytułu  finalisty  konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu  laureata  turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –   przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu  finalisty  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  przyznaje 3 punkty, 

 

3) 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 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, 
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4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim  przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 22 ust 2 pkt 8 i art. 32a ust 4 ustawy:  

     

a) dwóch lub więcej tytułów  finalisty  konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów  laureata  turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –   przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  przyznaje 5 punktów 

d) tytułu  finalisty  konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu  laureata  turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –   przyznaje się 3 punkty, 

c) tytułu  finalisty  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  przyznaje 2 punkty, 

 

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych w punkcie 

    1 -4  artystycznych lub sportowych, 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 

 

 

10. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ust 1 na tym samym szczeblu oraz 

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

przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągniecie tego ucznia w tych zawodach 

z tym ,że  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 punktów. 

 

    11.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariatu przyznaje się 

3 punkty. 

 

 

    12. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty na podstawie art 44  zw  ust.2 i  art. 44 zz ust 2 ustawy o systemie oświaty, 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego 

oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 

pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przy czym za uzyskanie z : 

 

1) języka polskiego i matematyki wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30punktów, 

c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów, 
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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 po 30 punktów, 

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów, 

c) dobrym - przyznaje się po 20 punktów, 

d) dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów, 

e) dopuszczającym - przyznaje się po 5 punkty 

 

    12.2.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art 44zu ust.2 ustawy o systemie oświaty, 

przelicza się na punkty, w sposób określony w ust 1, oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest 

egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

     

    12.3.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust.2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na 

punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z 

jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 

4 ustawy o systemie oświaty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowe, z 

których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są punkty 

odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego 

przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy 

o systemie oświaty. 

 

 

 

Ocena z zajęć edukacyjnych 

wymieniona na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej 

Stopień Punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

z języka polskiego celujący 35 pkt 

z matematyki celujący 35 pkt 

z języka obcego nowożytnego celujący 30 pkt 

max 100 pkt 

Wyniki ucznia, który przystąpił do 

egzaminu ósmoklasisty 

Wyniki  

egzaminu 

ósmoklasisty 

w % 

Punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z matematyki  100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z języka obcego na poziomie 

podstawowym 

100% x 0,30 = 30 pkt 

max 100 pkt 

 

 

    13.  Wyniki rekrutacji:  

 

a. Suma punktów uzyskanych przez Kandydata decyduje o jego miejscu na liście. 
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b. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

zgodnie z zapisami art. 20d wymienionej na wstępie ustawy o zmianie ustawy, 

przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej 

niezależnie od kryteriów. Zaświadczenia wydane przez kuratora oświaty właściwego 

ze względu na siedzibę szkoły, do której uczęszczał laureat lub finalista konkursu 

przedmiotowego, są ważne na terenie całego kraju.  

c.   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno -  

kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:  

• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki, 

• kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

    14.  Zasady rekrutacji :  

 

a. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie 

więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych, 

b. Kandydat składa kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, które kandydat ukończył. 

c. Kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej 

szkoły w odpowiednim terminie podanym w kalendarzu rekrutacji. 

d.  Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej 

szkole w podaniu wskazuje kolejno przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym. 

 

  15.   Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, 

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych liceum. 

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

 

od 15 maja 2023 r. 

do 19 czerwca 

2023 r. 

do godz. 15.00 

 

od 1 sierpnia 

2023 r. 

do 3 sierpnia 

2023 r. 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenie o 

szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

od 23 czerwca 

20213 r. 

do 10 lipca 2023 r. 

         do godz. 15.00 

 

----------------------

-- 
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3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków poświadczonych 

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. 

 

 

 

do 10 lipca 2023 r. 

 

 

3 sierpnia 2023 r. 

4.  Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły. 

 

18 lipca 2023 r. 

 

 9 sierpnia  

2023 r. 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz 

oryginału zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie 

zostały one w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły 

prowadzonej kształcenie zawodowe – także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

oświadczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu. 

 

od 19 lipca 2023 r. 

do 28 lipca 2023 r. 

do godz. 15.00 

 

od 10 sierpnia 

2023 r.  

do 17 sierpnia 

2023 r. do godz. 

15.00 

6. Podanie do publicznej widomości przez 

komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 

31 lipca 2023 r. 

do godz. 12.00 

 

18 sierpnia  

2023 r. 

O godz. 12.00 

7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 

w szkole. 

 

31 lipca 2023 r. 

do godz. 15.00  

 

18 sierpnia  

2023 r. 

do godz. 15.00 

 

 

    16.  Dokumentacja kandydata. 

 

a) podanie o przyjęcie  

b) 2 fotografie podpisane na odwrocie  

c) kopia świadectwa ukończenia szkoły oraz kopia zaświadczenia o wyniku    

      egzaminu ósmoklasisty poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej  

d) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wydane przez komisje 

konkursowe 

e) opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli taką posiada). 
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Rejestracja kandydata odbywa się po przedłożeniu kompletu dokumentów. 

 

 

 

    17.  Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców. 

 

1. Powołuje się punkty informacyjne dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. 

Adama Mickiewicza  w Górze: 

a) sekretariat szkoły: telefon (65) 543 23 41 

b) pedagog szkolny, doradca zawodowy: telefon (65) 543 23 41 

 

2. Punkt informacyjny jest czynny od 27 lutego, codziennie w godz. 700 do 1500. 

Zadaniem punktów informacyjnych jest udzielanie informacji o wymaganiach 

stawianych kandydatom podczas rekrutacji i w trakcie trwania nauki. 
 


