
 

     

Regulamin rekrutacji kandydatów i kandydatek   
do Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy  

w roku szkolnym 2022/2023 
 
  

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.  1457 ze zm.) 

2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. 1082 z późn. zm.).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępo-

wania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i cen-

trów (Dz. U. poz. 1737) 

5. Zarządzenie nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022  

6. Zarządzenie nr 22/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2022 w sprawie wykazu zawo-

dów, artystycznych i sportowych 

7. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcio-
letnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich 
liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycz-
nymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi 

 
I    Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia 

naboru do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. W  skład Komisji Rekru-
tacyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby uczące w LO. 
Zadania Komisji Rekrutacyjnej oraz jej przewodniczącego/ej zawarte są w § 10 Rozporządze-
nia wymienionego w punkcie 4 podstawy prawnej.  

 

II Regulamin dotyczy kwalifikowania kandydatów i kandydatek do wszystkich pla-
nowanych klas, włącznie z dwujęzyczną 

 

III    Planowany nabór do klas na rok szkolny 2022/2023 
 

1a 
humanistyczno - medialna 

 
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski 

 
 Przedmioty dodatkowe: edukacja medialna, psychologia pozy-
tywna 
 
 Języki obce: angielski, niemiecki 

 

1b 
politechniczna 

 
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski 

 
Języki obce: angielski, niemiecki 

 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-terminy-wlasciwy.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-terminy-wlasciwy.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-22-2022-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-kwietnia-2022-roku-zmieniajace-zarzadzenie-nr-7-2022-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-24-lutego-2022-r-w-sprawie-wykazu-zawodow/
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik_1.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik_1.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik_1.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik_1.pdf


 

     

 
  

1c 
przyrodniczo- medyczna 

 
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 

 
 Przedmiot dodatkowy: matematyka w przyrodzie 
 
Języki obce: angielski, niemiecki 
 
 

1d 
dwujęzyczna 

 
Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, 

język angielski* 
 

Przedmioty dodatkowe**:  matematyka oraz informatyka lub 

geografia  w języku angielskim,  nauki społeczno-

ekonomiczne w języku angielskim (po 1 godzinie tygo-

dniowo) 

Języki obce: angielski, hiszpański 

 

*dodatkowe godziny nauczania w oddziale dwujęzycznym 
**ustala szkoła 
 
UWAGA! Rekrutacja do klasy 1d obejmuje obowiązek przystą-
pienia do testu kompetencji językowych.  

 

1e 
ekonomiczno-turystyczna 

 
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski 
 
Przedmiot dodatkowy: turystyka i rekreacja 
 
Języki obce: język angielski, język niemiecki 

 
 do klasy a  będą liczone punkty z następujących przedmiotów:  

 
język polski, matematyka, historia, język obcy nowożytny obowiązkowy  
 
 do klasy b liczone będą punkty z następujących przedmiotów: 

 
język polski, matematyka, fizyka,  język obcy nowożytny obowiązkowy 
 
 do klasy c będą liczone punkty z następujących przedmiotów: 

 
język polski, matematyka, chemia lub biologia, język obcy nowożytny obowiązkowy   

 
 do klasy d będą liczone punkty z następujących przedmiotów: 

 
język polski, matematyka, wos lub geografia,  język angielski 

 do klasy e będą liczone punkty  z następujących przedmiotów: 



 

     

język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny obowiązkowy 

IV    Zasady naboru do poszczególnych klas, w tym klasy dwujęzycznej 

- do poszczególnych profili przyjmowani są uczniowie i uczennice wg zasady konkursowej, 
tzn. ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów według ustalonych kryteriów do ostatniego 
miejsca w klasie; 

- kandydat(-tka) do klasy pierwszej zamieszcza w deklaracji  trzy profile  w takiej kolejności, 
w jakiej chciałby/chciałaby, aby Komisja Rekrutacyjna je rozpatrzyła przy przyjęciach; 

- UWAGA! Jeżeli kandydat(-tka) wybiera na drugim i kolejnym miejscu profil dwujęzyczny 
również powinien podejść  do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego; 

- laureaci(-ki) lub finaliści(-ki) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci(-ki) kon-
kursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 Ustawy o systemie oświa-
ty, są przyjmowanie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeśli 
spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1 Prawa 
oświatowego niezależnie od ustalonych kryteriów, o których mowa w niniejszym Regulami-
nie. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów uwzględnionych przy kwalifikacji do 
klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata(-tki) (kompetencje języ-
kowe), jeżeli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia (art. 
132 ust. 2 i 3 Prawa oświatowego) 

- kandydaci(-ki) do klasy dwujęzycznej przystępują do dodatkowego sprawdzianu kompeten-
cji kierunkowych w zakresie znajomości języka angielskiego ; 

- Wynik tego sprawdzianu jest wliczany do punktów rekrutacyjnych do klasy dwujęzycznej 
(maks. 40 pkt) 

V       Kryteria przyjęcia kandydata/kandydatki do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształ-
cącego w Trzebnicy   

           Rekrutacja kandydatów(-ek) do LO w Trzebnicy odbywa się na podstawie: 

a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawartych w zaświadcze-
niu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

b) liczby punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych okre-
ślonych w Regulaminie rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego  im. II 
Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy w roku szkolnym 2021/2022, 

c) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia/ uczennicy wymienione 
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW(-EK) 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Maksymalna liczba punktów 

Punkty za świadectwo 100 pkt. 

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt. 

ocena z matematyki (za ocenę celująca) 18 pkt. 



 

     

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt. 

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt. 

szczególne osiągnięcia 18 pkt. 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
z wyróżnieniem 

7 pkt. 

aktywność społeczna 3 pkt. 

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt. 

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. 

 

VI    Zasady punktacji 

Kandydat(-ka) ubiegający  się  o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  może  otrzymać  w postępo-
waniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, do klasy dwujęzycznej mak-
symalnie 240 pkt. 

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów(-tek) do klasy dwujęzycznej przepro-
wadzany jest na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, tj.: 

a. wszyscy kandydaci(-tki) do klasy dwujęzycznej przystępują do pisem-
nego sprawdzianu kompetencji językowych 

b. b. sprawdzian kompetencji językowych dla wszystkich kandydatów(-
tek) trwa 60 minut 

2. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawio-
ny w procentach z: 

1) języka polskiego, 
2) matematyki 

- mnoży się przez 0,35 
3) języka obcego nowożytnego  

- mnoży się przez 0,30. 

Kandydat(-ka) może uzyskać za wyniki egzaminu ósmoklasisty maksymalnie 100 punktów 
rekrutacyjnych. 

3. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, wymienionych 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. 

Kandydat(-ka) może uzyskać za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne. 
 

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 



 

     

5. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych za-
wodach w roku szkolnym 2021/2022 w województwie dolnośląskim, znajduje się w za-
łącznikach nr 1-4 do do Zarządzenia nr 4/2022 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 
stycznia 2022 oraz w Zarządzeniu nr 22/2022  z dnia 26 kwietnia w sprawie wykazu za-
wodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kura-
tora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione 
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych 
zawodach w roku szkolnym 2020/2021.  W przypadku gdy kandydat(-ka) ma więcej niż 
jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienio-
ne na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możli-
wych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

Kryteria przyznawania punktów za udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 
znajdują się w Rozporządzeniu wymienionym w punkcie 4 podstawy prawnej.  

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności spo-
łecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
przyznaje się 3 punkty. 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 
zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 
ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny 
z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z § 8 pkt 1, 2 i 3  Rozporządzenia wymienionego 
w punkcie 4 podstawy prawnej. 

VI  Laureaci(-ki) i finaliści(-ki) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci(-ki) kon-

kursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadza-
nych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), zgodnie z zapisami art. 20d wymienionej na 
wstępie ustawy o zmianie ustawy, przyjmowani są w pierwszej kolejności niezależnie od kry-
teriów, o których mowa w punkcie IV niniejszego regulaminu. Zaświadczenia wydane przez 
Kuratora Oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły, do której uczęszczał laureat(-ka) 
lub finalista(-ka) konkursu przedmiotowego, są ważne na terenie całego kraju.  

Wykaz konkursów, których laureaci lub finaliści przyjmowani są w pierwszej kolejności do 
wybranej szkoły ponadpodstawowej zawiera  Komunikat Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmio-
tów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 
2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad 
w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe – 
z 23.lipca 2019 r. 

VII   W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wynikających z kryteriów wymienionych 

w punkcie IV Regulaminu w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci i kandydatki  
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-terminy-wlasciwy.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/zarzadzenie-terminy-wlasciwy.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-22-2022-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-kwietnia-2022-roku-zmieniajace-zarzadzenie-nr-7-2022-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-24-lutego-2022-r-w-sprawie-wykazu-zawodow/
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-w-roku-szkolnym-20.html


 

     

VIII Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów i kandydatki, w przypadku uzyskania 

równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie 
IV Regulaminu są brane  łącznie pod uwagę: 
– wielodzietność rodziny kandydata(-ki), 
– niepełnosprawność kandydata(-ki), 
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata(-ki), 
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata(-ki), 
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata(-ki), 
– samotne wychowywanie kandydata(-ki) w rodzinie, 
– objęcie kandydata(-ki) pieczą zastępczą. 

IX    Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów reguluje zarządzenie DKO  

 z 26 stycznia 2022r.  https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-
placowki/rekrutacja/ W terminach podanych w w/w harmonogramie kandydaci(-ki) dokonu-
ją wyboru szkół  (nie więcej niż trzech) oraz składają w szkole pierwszego wyboru wniosek  o  
przyjęcie  do  szkoły  oraz  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  przez  kandydata(-kę)  
warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a następnie 
uzupełniają wniosek o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświad-
czenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrek-
tora macierzystej szkoły podstawowej). 

X    Tryb odwoławczy: 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów i kandyda-
tek przyjętych, rodzic kandydata(-ki) lub kandydat(-ka) pełnoletni(-a) może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandy-
data(-ki) do szkoły.  

2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata(-ki) 
lub kandydata(-ki) pełnoletniego sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczyny od-
mowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz licz-
bę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Uzasadnienie powinno zawierać pouczenie o możliwości złożenia odwołania do dyrekto-
ra, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, sporządzonego przez komisję  
rekrutacyjną. 

4. Podstawą odwołania mogą być tylko formalne uchybienia w postępowaniu kwalifikacyj-
nym w stosunku do obowiązujących przepisów prawnych i postanowień niniejszego  
regulaminu. 

5. Dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania odwołania rozpatruje odwołanie od rozstrzy-
gnięcia komisji i wydaje rozstrzygnięcie. 

6. Dyrektor w swoim rozstrzygnięciu informuje o przysługującej skardze do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego. 

Informacje o naborze do LO w Trzebnicy można uzyskać codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00 
 
telefon: (071) 312 09 76  
e – mail pzs1@poczta.onet.pl  
 

Niniejszy regulamin udostępnia się kandydatom i kandydatkom do Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego 
na stronie internetowej szkoły. 
 
Trzebnica, 28 lutego 2022 r. 

Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/
mailto:pzs1@poczta.onet.pl

