
Regulamin rekrutacji  

do CX Liceum Ogólnokształcącego  im. Roberta Schuman  

na rok szkolny 2022/2023 

Podstawa prawna:   

Art. 143 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z 

późn. zm.), Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów. 
 

 1. Rekrutację Kandydatów do oddziałów klasy pierwszej liceum w roku szkolnym 2022/2023 

prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły 

z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.   

3. Kandydaci do CX LO im. Roberta Schumana mogą składać dokumenty do oddziałów 

o następujących kierunkach:  

lingwistyczna o profilu turystycznym (przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, 

drugi język obcy: niemiecki lub hiszpański )  

przyrodnicza o profilu medycznym (przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, 

chemia)  

humanistyczna o profilu dziennikarsko- prawnym (przedmioty rozszerzone: język polski, 

historia, wos)  

matematyczna o profilu ekonomicznym (przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, 

język angielski) 

matematyczna o profilu medycznym (przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia, język 

angielski) 

4. Kandydaci do Liceum składają wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego 

wspomagania rekrutacji w szkole pierwszego wyboru lub elektronicznie, w terminie 

określonym przez Kuratora Oświaty. 

5. Kandydat może się ubiegać o przyjęcie do dowolnej liczby szkół i oddziałów. Wniosek 

o przyjęcie do szkoły składa się w placówce umieszczonej na pierwszym miejscu listy 

preferencji kandydata.  

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KANDYDATOM UBIEGAJĄCYM SIĘ 

O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁÓW KLASY PIERWSZEJ 

 

W postepowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę punkty uzyskane za:  

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty:   



- wyniki przedstawione w procentach z: języka polskiego, matematyki - mnoży się przez 

0,35 

- wyniki przedstawione w procentach z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3  

2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  oceny z języka polskiego, 

matematyki, i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych, zgodnie z zasadą:  

- 18 punktów -ocena: celujący,  

- 17 punktów -ocena: bardzo dobry,  

- 14 punktów - ocena: dobry,  

- 8 punktów - ocena: dostateczny,  

- 2 punkty - ocena: dopuszczający;  

Dodatkowe zajęcia punktowane w klasie lingwistycznej to: geografia i j.angielski, w klasie 

przyrodniczej: biologia i chemia, w klasie humanistycznej: wos i historia, w klasie 

matematycznej: fizyka i geografia (profil ekonomiczny) lub fizyka i chemia (profil 

medyczny); 

3. świadectwo ukończenia, szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów;  

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,  

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, 

 - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 

punktów;  

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,  

- tytułu laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,  

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;  

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się10 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -

przyznaje się 7 punktów,  



- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -

przyznaje się 5 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,  

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów, 

 - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty; 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad 

wojewódzkim lub wojewódzkim:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,  

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,  

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;  

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

- międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 

 - krajowym - przyznaje się 3 punkty,  

- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,  

- powiatowym - przyznaje się 1 punkt;  

5. w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych powyżej, maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów;  

6. szczególne osiągnięcia obejmujące aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu: aktywna współpraca z domem dziecka, 

hospicjum, organizacjami charytatywnymi, działalność w międzyszkolnych organach 

samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych – 

przyznaje się 3 punkty.  

7. W przypadku kandydata zwolnionego z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka 



obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy 

czym za uzyskanie z: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: - celującym - przyznaje się po 

35punktów, - bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów, - dobrym - przyznaje się po 

25 punktów, - dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów, - dopuszczającym - przyznaje 

się po 10 punkty;  

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 

punkty;  

 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

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.   

Kryteria te mają jednakową wartość.  

 

9. Do Liceum w pierwszej kolejności przyjmowani będą laureaci lub finaliści ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

lub ponad wojewódzkim.  

  

10. Wszystkie osiągnięcia ucznia, które mają wpływ na przyznanie punktów, muszą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

 


