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Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024 

do Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego  

w Trzebnicy 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. 
zm.). 

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

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431). 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002431/O/D20222431.pdf 

4. Zarządzenie Nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r.  
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 
szkolny 2023/2024. 

 https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/01/zarzadzenie_terminy.pdf 

 

6. Zarządzenie nr 7/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku  
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą 
być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, 
oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.  

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/ 

 

I. Sposób przeprowadzania rekrutacji 

           Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia 
naboru do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. W skład Komisji 
Rekrutacyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby uczące w szkole. Zadania Komisji 
Rekrutacyjnej oraz jej przewodniczącego zawarte są w § 10 rozporządzenia. 
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II. Planowany nabór do klas na rok szkolny 2023/2024 

1a 
 
 

Oddział humanistyczno - medialny 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:  
 j. polski 
 j. angielski 
 historia 

Dodatkowo: 
 zajęcia z edukacji medialnej 

Drugi język obcy: 
 j. niemiecki 

1b 
 
 

Oddział politechniczny 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:  
 j. angielski 
 matematyka 
 fizyka 

Dodatkowo: 
 zwiększony wymiar godzin z przedmiotów 
 matematyka, fizyka i informatyka 

Drugi język obcy: 
 j. niemiecki 

1c 
 
 

Oddział przyrodniczo - medyczny 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:  
 j. angielski 
 biologia 
 chemia 

Dodatkowo: 
 zajęcia z matematyki w przyrodzie 

Drugi język obcy: 
 j. niemiecki 

1d 
Oddział dwujęzyczny społeczno – 

geograficzny 
 
 
UWAGA!  
Rekrutacja do klasy 1d obejmuje 
obowiązek przystąpienia do testu 
kompetencji językowych.  

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:  
 j. angielski na poziomie dwujęzycznym 
 wiedza o społeczeństwie 
 geografia nauczana dwujęzycznie 

Dodatkowo: 
 informatyka nauczana dwujęzycznie 
 NSE - nauki społeczno – ekonomiczne w 

języku angielskim 
Drugi język obcy: 

 j. hiszpański 
1e 
 
 

oddział ekonomiczno - turystyczny 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:  
 j. angielski 
 geografia 
 matematyka 

Dodatkowo: 
 zajęcia z turystyki i rekreacji 

Drugi język obcy: 
 j. niemiecki 
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Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

1a humanistyczno – medialny 
 
 

j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, historia 

1b politechniczny 
 
 

j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, fizyka 

1c przyrodniczo – medyczny j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, 
biologia/chemia 

 
1d dwujęzyczny społeczno – 

geograficzny 
 

j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, 
geografia/wos 

1e ekonomiczno - turystyczny j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, 
geografia 

 
 

Uwaga:  

W przypadku ocen z: języka obcego nowożytnego, biologii/chemii, geografii/wos-u, 
komisja rekrutacyjna wybiera ocenę wyższą. 

 

III. Zasady naboru do poszczególnych klas, w tym klasy dwujęzycznej 
 

 Kandydaci do klas pierwszych przyjmowani są do wybranego oddziału na podstawie 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, w kolejności zgodnej z sumą punktów rekrutacyjnych.  
 

 Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 
Ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej 
szkoły ponadpodstawowej, jeśli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 
132 ustawy Prawo oświatowe niezależnie od ustalonych kryteriów, o których mowa w 
niniejszym Regulaminie. Preferencje te nie dotyczą kandydatów ubiegających się  
o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, jeśli olimpiada, konkurs nie dotyczą języka 
angielskiego. 
 
 

 Kandydaci do oddziału dwujęzycznego przystępują do dodatkowego sprawdzianu 
kompetencji językowych w zakresie znajomości języka angielskiego. 
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IV. Kryteria przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej Liceum 
Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy – 
punkty rekrutacyjne 
 

Punkty za świadectwo: 

 

Ocena z j. polskiego Celująca – 18 pkt 
Bardzo dobra – 17 pkt 

Dobra – 14 pkt 
Dostateczna – 8 pkt 

Dopuszczająca – 2 pkt 
 

Maksymalnie 18 pkt 

Ocena z matematyki Jak wyżej 
 

Maksymalnie 18 pkt 

Ocena z j. obcego nowożytnego 
(komisja rekrutacyjna wybiera 

ocenę wyższą) 
 

Jak wyżej Maksymalnie 18 pkt 

Ocena z przedmiotu wskazanego 
dla danego oddziału 

(komisja rekrutacyjna wybiera 
ocenę wyższą) 

 

Jak wyżej Maksymalnie 18 pkt 

Szczególne osiągnięcia*) 
 

 Maksymalnie 18 pkt 

Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem 

 

 7 pkt 

Aktywność społeczna w 
szczególności w formie 

wolontariatu 
 

 3 pkt 

RAZEM  Maksymalnie 100 pkt 
 

 

*)punkty przyznawane są tylko za konkursy i zawody wymienione w zarządzeniu 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 
zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane  
w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej. 
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Punkty za egzamin ósmoklasisty:  

 

Wynik z języka polskiego              – mnoży się przez 0,35 
 

Maksymalnie 35 pkt 

Wynik z matematyki                      – mnoży się przez 0,35 
 

Maksymalnie 35 pkt 

Wynik z j. obcego nowożytnego     – mnoży się przez 0,3 
 

Maksymalnie 30 pkt 

RAZEM Maksymalnie 100 pkt 
 

 

V. Sprawdzian kompetencji językowych –  kryterium przyjęcia do 
oddziału dwujęzycznego 

          Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego 
przeprowadzany jest na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, tj.: 

 wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego (bez względu na to, na którym miejscu 
wskazany został ten oddział we wniosku rekrutacyjnym) przystępują do pisemnego 
sprawdzianu kompetencji językowych; 

 sprawdzian kompetencji językowych dla wszystkich kandydatów trwa 60 minut; 

 terminy przeprowadzenia sprawdzianu podane są w punkcie IX niniejszego regulaminu. 
 

VI. Dodatkowe kryteria rekrutacyjne 
 

 W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wynikających z kryteriów 
wymienionych w punkcie V niniejszego regulaminu w pierwszej kolejności 
przyjmowani są 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. 

 Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku uzyskania równej 
liczby punktów rekrutacyjnych są brane łącznie pod uwagę: 

– wielodzietność rodziny kandydata, 

– niepełnosprawność kandydata, 

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

– objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
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VII. Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów 
reguluje zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2023/01/zarzadzenie_terminy.pdf 

 od 15 maja do 29 maja 2023 r. do godz. 15:00 – termin składania wniosku, w tym 
zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 
rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego szkoły 
ponadpodstawowej. 
 

 od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku, w tym zmiana 
wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego  
rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, z wyłączeniem 
oddziałów dwujęzycznych. 
 

 od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenie szkoły podstawowej i o 
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (przyjmowane są kopie tych 
dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem). 
 
 

 od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00 - możliwość zmiany przez kandydata 
wniosku lub złożenie nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których 
kandyduje. 
 

 2 czerwca 2023 – przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych – I termin. 
 
 

 12 czerwca 2023 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywny wynik testu kompetencji językowych w I terminie. 
 

 20 czerwca 2023 - przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych – II termin. 
 
 

 23 czerwca 2023 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywny wynik testu kompetencji językowych w II terminie. 
 

 18 lipca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
 

 od 19 lipca do 28 lipca 2023 r.  – potwierdzanie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty. 
 

 31 lipca 2023 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 



str. 7 

 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 

 31 lipca 2023 r. – przekazanie przez komisje rekrutacyjną kuratorowi oświaty 
informacji o wolnych miejscach w szkole. 
 

 31 lipca 2023 do godziny 16.00 – opublikowanie przez Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty informacji o wolnych miejscach w danych szkołach ponadpodstawowych. 

Rekrutacja uzupełniająca: 

 od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2023 r. do godziny 15.00 - termin składania wniosku,  
w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 
rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do klasy pierwszej, w tym również oddziału 
dwujęzycznego szkoły ponadpodstawowej. 
 

 4 sierpnia 2023r. - przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. 
 

 7 sierpnia 2023 r. -  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywny wynik testu kompetencji językowych. 
 
 

 9 sierpnia 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
 

 od 10 sierpnia do 17 sierpnia 2023 r. - potwierdzanie woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 

 18 sierpnia 2023 r. do godziny 12.00 -  podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 

 18 sierpnia 2023 r. do godziny 16.00 - opublikowanie przez Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty informacji o wolnych miejscach w danych szkołach ponadpodstawowych. 
 

VIII. Tryb odwoławczy: 
 

 W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do szkoły. 

 Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. 

 Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia.  
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 Dyrektor szkoły rozpatruje ww. odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 
służy skarga do sądu administracyjnego.  
 
 

Informacje o naborze do Liceum Ogólnokształcącego 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 do Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii 
Wojska Polskiego na stronie internetowej szkoły. 

Trzebnica, 28 lutego 2023 r. 

Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 


