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I.  Podstawa prawna   

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity z 2016 r - Dz. U. z 

2016 r. poz. 1943 ze zm.)   

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 

szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum.   

3. Zarządzenie nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2018 roku 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego  na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla 

dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, o której mowa w art.18.ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na 

semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych.  

II.  Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019   

1. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, zwanego 

dalej „szkołą”, odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji oraz planowaną organizacją 

nauczania wskazaną w tabeli:   

klasa  rozszerzone zajęcia edukacyjne  przedmioty uzupełniające  

Ia - mundurowa  j. angielski 

geografia 

wiedza o społeczeństwie 

bezpieczeństwo publiczne  

Ib  j. angielski 
biologia 
chemia 

historia i społeczeństwo  

Ic  j. angielski 
j. polski 
historia 

 przyroda 

Id  j. angielski 

matematyka 

fizyka 

informatyka 

historia i społeczeństwo  
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2. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie:   

1) liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wg tabeli:   

klasa  przedmioty brane pod uwagę przy 

liczeniu punktów rekrutacyjnych 

Ia - mundurowa  język polski  

matematyka 

geografia 

język angielski  

Ib  język polski  

matematyka,  

biologia lub chemia*  

język angielski  

Ic  Język polski  

matematyka  

historia   

język angielski 

Id  język  polski  

matematyka  

fizyka 

język angielski  

*przedmiot, z wyższą oceną na świadectwie z gimnazjum  

  

2) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku 

nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

o którym mowa w odrębnych przepisach.    

  

3) liczby punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, w tym:  

  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;  

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu.  
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4) liczby punktów za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – 

w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub 

danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.  

  

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata 

w postępowaniu rekrutacyjnym – 200 pkt.    

4. Sumę punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania przez kandydata oblicza się 

z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:    

1) Wynik przedstawiony w procentach z:   

- języka polskiego;   

- historii i wiedzy o społeczeństwie;   

- matematyki;   

- przedmiotów przyrodniczych;   

- języka obcego na poziomie podstawowym.   

mnoży się przez 0,2.   

Liczba punktów możliwych do osiągnięcia za egzamin gimnazjalny – 100 pkt.    

 

2) Punkty możliwe do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka 

polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za 

inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia, zgodnie z zasadą:   

a.    

- 18 punktów   – ocena: celujący,   

- 17 punktów   – ocena: bardzo dobry,   

- 14 punktów   – ocena: dobry,   

- 8 punktów   – ocena: dostateczny,   

-  2 punkty   – ocena: dopuszczający;   

b. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt;   

c. za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu – 3 punkty;   



5  

  

d. za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – max 18p1  

3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii 

i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy 

czym za uzyskanie z:  

- języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów  

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  

- historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów  

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  

Liczbę punktów uzyskanych po zszumowaniu punktów z tych zajęć dzieli się przez 2.  

- biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów  

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  

Liczbę punktów uzyskanych po zszumowaniu punktów z tych zajęć dzieli się przez 4.  

- języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

                                                      
1  Szczegółowy zasady przydzielania punktów rekrutacyjnych za udział w konkursach znajdują się w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów 

będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)  
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a) celującym – przyznaje się po 20 punktów  

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  

4) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów 

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.   

5) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2.    

a) wielodzietność rodziny kandydata;   

b) niepełnosprawność kandydata;   

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;   

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;   

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;   

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;   

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.   

6) Ustala się minimalną liczbę uczniów w każdej klasie pierwszej w ilości 26 uczniów oraz 

maksymalną – w ilości 29 uczniów.    

7) Ustala się następujące progi punktowe:  

a) w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - min. 70 punktów rekrutacyjnych 

do klasy I a, do pozostałych klas - min. 75 punktów  

b) w trakcie rekrutacji uzupełniającej - min. 67 punktów rekrutacyjnych do klasy I a, do 

pozostałych klas - min. 73 punktów  

 

III. Przyjmowanie podań kandydatów    

1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie ubiegać się o przyjęcie do nie 

więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.    

2. Kandydat składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa 

ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.    
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3. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa wniosek o przyjęcie do szkoły w 

terminie od   1 czerwca 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.    

4. W terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 roku kandydat do szkoły 

ponadgimnazjalnej uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o:    

a. kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego,   

b. zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom 

konkursów i olimpiad przedmiotowych.   

 

IV.  Kwalifikowanie do szkół   - harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym  

1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 

– do 28 czerwca 2018 r.    

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły –  do 13 lipca 2018 r.    

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej –  do 25 lipca 208 r.    

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. – 26 lipca 2018 r.   

V.  Kwalifikowanie do szkół   - harmonogram w postępowaniu uzupełniającym  

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – do 31 lipca 2018 r.  

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  uzupełniającym – do 7 sierpnia 

2018r.    

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły –  do 22 sierpnia 2018 r.    

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 
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zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej –  do  28 sierpnia 2018 r.    

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych. – 29 sierpnia 2018 r.   

6. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 

dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.    

VI.  Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców   

1. Wzór wniosku o przyjęcie do szkoły oraz szczegółowy terminarz rekrutacji znajdują 

się na stronie internetowej szkoły www.lowolow.pl/rekrutacja.   

2. Informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 71/389 27 59 

codziennie od godz. 7.30 do 15.30.    

   

W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami i kryteriami naboru znajdują 

zastosowanie przepisy ustaw szczegółowych, w szczególności  –  art. 20c ust. 2 Ustawy 

o systemie oświaty.   

  


