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Kryteria rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego 

dla absolwentów szkoły podstawowej 

w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 

na rok szkolny 2023/2024 

 

 

§ 1 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe; Rozdział 6 (Dz. U. z 2017 poz. 59  

z późn. zm.) 

2. 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. z 2020 r.  poz. 493 z póżn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2022 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. z 2022 r.  poz. 421 z póżn. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) 

5. Zarządzenie Nr 8 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r. w 

sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 

2023/ 2024 na terenie województwa warmińsko - mazurskiego 

 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. 

2. Postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku 

szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 

3. Do klas licealnych w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 

przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej. Liczba  miejsc w poszczególnych 

klasach wynosi 30. 

4. O przyjęciu kandydatów do pierwszej klasy liceum decydują kryteria rekrutacji. 
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§ 3 

Kryteria rekrutacji 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200. 

2. Punkty przyznawane są według następujących kryteriów: 

1) Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, wynosi 100. 

Wyniki wyrażone są w skali procentowej dla zadań z 3 zakresów:  język polski, 

matematyka oraz język obcy nowożytny. Obowiązuje zasada, że z języka polskiego  

i matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów, czyli jeden procent 

odpowiada wartości 0,35 punktu, z języka obcego nowożytnego można uzyskać 

maksymalnie 30 punktów, czyli jeden procent odpowiada wartości 0,3 punktu. 

2) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

na podstawie art.44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 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: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

- bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

- dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

- dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

- dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów 

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym – przyznaje się 30 punktów, 

- bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 

- dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

- dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 

- dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

3) Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych wpisanych 

na świadectwie szkolnym wynosi 72.  Punkty są przyznawane za oceny z języka 

polskiego, matematyki oraz dwóch następujących zajęć edukacyjnych w zależności od 

dokonanego przez ucznia wyboru klasy: 

 

Profile Klasa 

Przedmioty, z których 

oceny brane są pod uwagę 

w procesie rekrutacji 

Politechniczny kształcenie w zakresie rozszerzonym: 

matematyka, fizyka, język angielski 

lub niemiecki 

język polski, matematyka, 

fizyka oraz język obcy 
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Medyczno -

przyrodniczy 

kształcenie w zakresie rozszerzonym: 

biologia, chemia, język angielski lub 

niemiecki,  

język polski, matematyka, 

biologia lub chemia oraz 

język obcy 

Lingwistyczno - 

turystyczny 

kształcenie w zakresie rozszerzonym: 

geografia, język angielski lub 

niemiecki; 

Przedmiot uzupełniający od klasy 1: 

język angielski w praktyce lub język 

niemiecki w praktyce (zwiększona 

liczba godzin dla języka obcego 

nauczanego, jako drugiego)  

język polski, matematyka, 

geografia oraz język obcy 

Humanistyczno 

- społeczny 

kształcenie w zakresie rozszerzonym: 

język polski, historia, język angielski 

lub niemiecki 

język polski, matematyka, 

historia oraz język obcy 

Psychologiczny kształcenie w zakresie rozszerzonym: 

biologia, język polski, język angielski 

lub niemiecki,  

język polski, matematyka, 

biologia oraz język obcy 

 

4) Punkty obliczane są według następujących zasad:  

1. za każdą ocenę celującą kandydat otrzymuje 18 punktów, 

2. za każdą ocenę bardzo dobrą kandydat otrzymuje 17 punktów, 

3. za każdą ocenę dobrą kandydat otrzymuje 14 punktów, 

4. za każdą ocenę dostateczną kandydat otrzymuje 8 punktów, 

5. za każdą ocenę dopuszczającą kandydat otrzymuje 2 punkty. 

5) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin 

ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w § 3 pkt. 2.4). 

6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego 

nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób 

określony w § 3 pkt. 2.4), z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka 

obcego nowożytnego. 

7) Punkty przyznawane są także za niżej wymienione szczególne osiągnięcia  

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym maksymalna 

suma punktów możliwych do uzyskania za wymienione poniżej  osiągnięcia może 

wynieść łącznie 28: 

a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: 

  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 

  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt., 
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  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt., 

b. 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), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty": 

  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 

  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt., 

  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt., 

c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 

  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 pkt., 

  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 pkt., 

  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt., 

  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt., 

  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt., 

d. 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 pkt., 

  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego –7 pkt., 

  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt., 

  tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego –5 pkt., 

e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 

a. - d., artystycznych lub 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, 

f. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  

z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa 

w pkt. a. – e., wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

przyznaje się jednorazowa punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane 

w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 

za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt., 

g. uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt., 
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h. aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

w formie wolontariatu – 3 pkt.            

8)  Określa się miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych  

i sportowych organizowanych na szczeblu: 

a. międzynarodowym : miejsca 1 - 10, 

b. krajowym: miejsca 1-8, 

c. wojewódzkim: miejsca 1-6, 

d. powiatowym: miejsca 1-4.   

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do 

szkoły w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów, o których mowa jest w §3.   

 

 

§ 4 

Przydział do oddziałów klasowych 

1. Utworzone zostaną klasy o profilach najchętniej wybieranych przez kandydatów. 

2. Przy przydziale do klas komisja kierować się będzie deklaracją kandydata i liczbą 

uzyskanych przez niego punktów w procesie rekrutacji.  

3. Kandydat, składając wniosek, wskazuje kolejno typ klas, w których chciałby się uczyć.  

4. Komisja, w przypadku małej ilości chętnych do danej klasy, przydziela kandydata według 

wybranego kolejnego typu klasy wskazanego we wniosku. 

 

 

§ 5 

Etapy postępowania rekrutacyjnego 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów posiadających świadectwo ukończenia  

     szkoły podstawowej niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania    

     rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria, o których jest mowa w §3. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

     rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje 

     wolnymi miejscami, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, 

     które mają jednakową wartość: 
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 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. 

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.  

 

 

§ 6 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (do pobrania na stronie internetowej szkoły 

www.loszczytno.edu.pl lub w sekretariacie). 

2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Oryginał zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty wydanego przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną w Łomży. 

4. Dokumenty potwierdzające kryteria, o których jest mowa w §5 ust. 4 (stosowne 

oświadczenia o wielodzietności rodziny oraz samotnym wychowywaniu w rodzinie 

dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej placówki).  

 

§ 7 

Procedura odwoławcza 

1. W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji 

Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

dziecka do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia  

z wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 

najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą 

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,  może wnieść do 

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje    

forma pisemna. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

mailto:zsnr3@loszczytno.edu.pl
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§ 8 

Terminy rekrutacji 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym (art. 130 i art. 134 

u.p.o.) 

od 22 maja 2023 r. 

(poniedziałek) 

do 21 czerwca 2023r. 

(środa) 

do godz. 15.00 

od 24 lipca 2023 r. 

(poniedziałek) 

 do 3 sierpnia 2023r. 

(czwartek) 

do godz. 15.00 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i o 

zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty. (oryginały dokumentów 

lub ich kopie poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez dyrektora szkoły 

podstawowej, które kandydat 

ukończył).(art. 134 ust. 2 pkt 1-4 u.p.o) 

do 12 lipca 2023r.  

do godziny 12.00 

(środa) 

Składane razem z 

wnioskiem (pkt. 1) 

2. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach, 

w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności związanych 

z ustaleniem tych okoliczności (art. 

150 ust. 7 pkt. 2 u.p.o.). 

do 13 lipca 2023r. 

(czwartek) 

do 10 sierpnia 2023r. 

(czwartek) 

4. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym ustalonych 

przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) okoliczności 

wskazanych w oświadczeniach (art. 

150 ust. 7 pkt. 2 u.p.o.) 

do 13 lipca 2023r. 

(czwartek) 

do 10 sierpnia 2023r. 

(czwartek) 

5. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych  i 

kandydatów niezakwalifikowanych. 

do 14 lipca 2023r. 

(piątek) 

do 11 sierpnia 2023r. 

(piątek) 
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(art. 158 ust. 1 u.p.o.) 

6. Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata  - albo kandydata 

pełnoletniego - woli podjęcia nauki 

w szkole poprzez złożenie 

oryginałów świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wyniku egzaminu 

ośmioklasisty (o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły) (art. 134 ust. 1 i 

2 u.p.o)** 

 

od 23 czerwca 2023r. 

(piątek) 

 do 20 lipca 2023r. 

(czwartek)  

do godz. 15.00 

do 17 sierpnia 2023r. 

(czwartek) 

 do godz. 15.00 

7. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych (art. 158 ust. 3 u.p.o)). 

21 lipca 2023r.  

(piątek) 

do godz. 12.00 

18 sierpnia 2023r. 

(piątek)  

do godz. 12.00 

8. Poinformowanie W-M Kuratora 

Oświaty przez dyrektora szkoły o 

liczbie wolnych miejsc w szkole.  

24 lipca 2023r.  

(poniedziałek) 

do godz. 10.00  

21 sierpnia 2023r.  

(poniedziałek) 

do godz. 10.00 

9.  Opublikowanie przez W-M Kuratora 

Oświaty informacji o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach 

ponadpodstawowych. 

do 25 lipca 2023r. 

(wtorek) 

22 sierpnia 2023r. 

(wtorek) 

10. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej 

o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia (art. 158 ust.6 

u.p.o). 

do 24 lipca 2023r. 

(poniedziałek) 

21 sierpnia 2023r. 

(poniedziałek) 

 

11. 

Sporządzenie przez komisję 

rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia (art. 158 ust.7 u.p.o). 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

12. Wniesienie do dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej (art. 158 ust.8 u.p.o). 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

13. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej (art. 158 ust.9 u.p.o ). 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły. 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 

informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 lipca 2023 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 17 sierpnia 2023 r. 

do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci 
papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż 

do dnia 24 września 2023 r. 

Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) - dalej u.p.o. 

 


