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Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego 

im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie   

rok szkolny 2023/2024 

I Kandydatów do   klas   pierwszych   kwalifikuje   Szkolna   Komisja   Rekrutacyjno  

- Kwalifikacyjna przy Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie powołana przez 

dyrektora szkoły zwana dalej szkolną komisją rekrutacyjna. 

  II Szczegółowe zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych określają: 

1. ZARZĄDZENIE NR 110.1.3.2023 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA 

OŚWIATY z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych 

szkół ponadpodstawowych. 

Na podstawie art.154 ust. 1 pkt 2 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.), § 10 pkt 8 lit a 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) zarządza się, 

co następuje: 

 Podstawę zakwalifikowania kandydatów do nauki w Liceum stanowi świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz inne 

osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły. 

 Ogólne zasady rekrutacji, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu 

ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 

rekrutacyjnych: 

 

Lp Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Łącznie 

1) Liczbowo określona ocena z języka polskiego celujący – 18 
bardzo dobry -17 
dobry – 14 
dostateczny – 8 
dopuszczający - 2 

 
 

max  
72 pkt. 

2) Liczbowo określona ocena z matematyki 

 
3) 

Liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego 
wskazanego przez dyrektora szkoły jako brany pod uwagę                       
w postępowaniu rekrutacyjnym 
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4) 

 
Liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego 
wskazanego przez dyrektora szkoły jako brany pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

  

5) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  7 pkt. 

6)  
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 albo interdyscyplinarnego - 
przyznaje się 7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - 
przyznaje się 5 punktów; 
2. 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): 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów; 
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 się 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - 
przyznaje się 5 punktów, 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - 
przyznaje się 3 punkty; 
4. 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: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 
przyznaje się 10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - 
przyznaje się 7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów, 
d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów; 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
max  
18 pkt. 
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5. Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 

zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione               
w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez 
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 
szczeblu: 
 
a) międzynarodowym – 4 pkt. 
b) krajowym – 3 pkt. 
c) wojewódzkim – 2 pkt. 
d) powiatowym – 1 pkt. 

 
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie          
z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których 
mowa w pkt. 1- 5, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,            
o których mowa w pkt. 1-5, 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 pkt. 

  

7)  Aktywność społeczna kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska    
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

  

3 pkt. 

8)  
 Egzamin ósmoklasisty - wyniki przedstawione w procentach:  
 

a) język polski x 0,35 (max 100%=35 pkt) 
b) matematyka x 0,35 (max 100%=35 pkt) 
c) język obcy x 0,30 (max 100%= 30pkt) 

  

max      
100 pkt. 

9)  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej  
części egzaminu ósmoklasisty stosuje się odpowiednie przepisy zawarte w/w Rozporządzeniu MEN 
 § 8 ust. 1 

10) Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności przyjmowany jest do wybranej 
szkoły ponadpodstawowej: 

a) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

b) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie 

 Kryteria dla absolwentów szkół podstawowych uwzględniające kierunek 

kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa: 

1. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 ocena z języka polskiego, 

 ocena z obowiązkowego języka obcego, 

 ocena z matematyki, 

 ocena z przedmiotu wskazanego przez szkolną komisję r ekrutacyjną  

        w  zależności od kierunku kształcenia: 

 dla kierunku humanistycznego - historia 

 dla kierunku lingwistycznego - drugi obowiązujący język obcy.  

 dla kierunku politechnicznego  - fizyka 

 dla kierunku biologiczno- chemicznego  - biologia 

 dla kierunku turystyczno- ekonomicznego  - geografia. 

2. Kryteria o których mowa w ogólnych zasadach rekrutacji. 

 
III   Warunki  przyjęcia: 
 

 Do Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli wcześniej szkołę 

podstawową a nie przekroczyli 21 roku życia, biorąc pod uwagę pełne lata 

kalendarzowe. Nauka w Liceum powyżej 21 roku życia wymaga pozytywnej opinii 

Rady Pedagogicznej. 

 Kandydaci do Liceum składają podania o przyjęcie do szkoły od 15 maja 2023 

do 16 czerwca 2023 r. do godz. 1500, a uzupełnienie wniosku o świadectwo 

ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu może dokonać od 

23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 1500. 

 Szkolna komisja rekrutacyjna 17 lipca 2023 r. do godz. 1200 podaje do publicznej 

wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności   alfabetycznej. 

 Kandydaci do Liceum potwierdzając wolę przyjęcia do szkoły składają oryginał 

świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły, od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 1500. 

 Szkolna komisja rekrutacyjna do 24 lipca 2023 r. do godz. 1200 podaje do 

publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych 
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do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej;  ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc. 

 Do podania o przyjęcie (według wzoru obowiązującego w liceum) kandydaci 

dołączają: 

 2 fotografie (na odwrocie podpisane – nazwisko, imię, data urodzenia), 

 świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie OKE o wynikach                          egzaminu 

ósmoklasisty, 

 kartę zdrowia ucznia, 

 oświadczenia o: 

 - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

     (druk zał. 1 do podania), 

 - uczęszczaniu w lekcjach religii, etyki (druk zał. 2 do podania), 

 - rezygnacji z zajęć z wychowania do życia w rodzinie                       

(druk zał. 3  do podania). 

 Komisja realizuje zadania związane z rekrutacją i przyjmowaniem kandydatów,    

a w szczególności: 

                a) kwalifikuje   kandydatów   i   ustala   listę   przyjętych   do   szkoły w   trybie 

                      i na zasadach określonych w niniejszej kodyfikacji, 

b) kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani udziela informacji       

i porad                                 o możliwościach wyboru innej szkoły. 

Skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej: 

Przewodnicząca - Danuta Wojewoda-Walicka 

 z-ca - Iwona Magdziarz 

członkowie: 
- Jolanta Filoda,  
- Grażyna Krueger, 
- Katarzyna Brzezińska, 
- Małgorzata Urbańska. 
- Jacek Szary, 
- Sławomir Krueger, 
- Radomir Pertek, 
- Romuald Siuzdak. 

Załączniki: 

• Podanie do liceum. 

• Załączniki do podania 1,2,3. 

• Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

• Terminy postępowania rekrutacyjnego. 

• Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych. 


