
 

REGULAMIN REKRUTACJI  
DO XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OLSZTYNIE 

rok szkolny 2022/2023 

 

§ 1 

Podstawę prawną zasad przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży określa: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1737).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze 
zm.) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 2 

1. Szkoła nie uczestniczy w naborze elektronicznym prowadzonym przez miasto Olsztyn.  

2. Szkoła ma własne elektroniczne wnioski, które należy wypełnić na stronie internetowej szkoły – 
cyfroweszkoly.pl.  

3. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

§ 3 

1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji, absolwenci szkoły podstawowej składają w sekretariacie 
szkoły następujące dokumenty:  

1) wniosek o przyjęcie do XI Liceum Ogólnokształcącego, kwestionariusz osobowy kandydata (wniosek należy 
wypełnić online na stronie internetowej szkoły: www.cyfroweszkoly.pl wydruk należy złożyć w sekretariacie szkoły),  

2)  poświadczoną przez dyrektora kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o 
wynikach egzaminu ośmioklasisty, 

3)  dyplomy laureata i finalisty konkursów przedmiotowych, orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-
pedagogicznej, zaświadczenia o ustalonym indywidualnym programie lub toku nauki, zaświadczenia lekarskie i inne 
zaświadczenia (umowy, deklaracje, zgody, opinie) wymagane przez szkołę. 

2. Dokumenty należy składać wyłącznie w plastikowych koszulkach. 

§ 4 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza postępowanie 
rekrutacyjno-kwalifikacyjne i sporządza listę kandydatów przyjętych do szkoły. O kolejności na liście decyduje liczba 
punktów uzyskanych w trakcie postępowania. 

§ 5 

1. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym według 
zasad ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. 

 

1) liczba punktów uzyskanych w wyniku egzaminu ósmoklasisty 

a) liczba % z języka polskiego x 0,35 ……………………   do 35 punktów 

b) liczba % z matematyki x 0,35 ………….………………   do 35 punktów 

c) liczba % z języka obcego nowożytnego  x 0,30 ….  do 30 punktów 

 

 max 100 pkt. 

http://www.cyfroweszkoly.pl/


2) liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z 4 przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: j. 
polski, matematyka, j. obcy nowożytny, przedmiot wskazany przez komisję rekrutacyjną, za oceny wyrażone w stopniu: 

a) celującym - 18 pkt. 

b) bardzo dobrym - 17 pkt. 

c) dobrym – 14 pkt. 

d) dostatecznym - 8 pkt. 

e) dopuszczającym – 2 pkt. 

 

Lp. 

Przedmioty 
nauczane w 

zakresie 
rozszerzonym 

Język obcy: Punktowany 
przedmiot 

wskazany przez 
szkolną komisję 

rekrutacyjną 

1) główny 2) drugi język do wyboru 

1 biologia, chemia angielski  
niemiecki, francuski, 
hiszpański, rosyjski 

biologia 

2 
język angielski, 

geografia, 
angielski  

niemiecki, francuski, 
hiszpański, rosyjski 

geografia 

3 

język polski, 
historia, wos 
(prawniczo-

dziennikarski) 

angielski  
niemiecki, francuski, 
hiszpański, rosyjski 

historia 

4 

język polski, 
biologia 

(biologiczno-
humanistyczny) 

angielski  
niemiecki, francuski, 
hiszpański, rosyjski 

biologia 

5 

Językowy (rozsz. 

angielski + 

drugi język obcy 

kontynuacja ze 

szkoły 

podstawowej) 

angielski 
niemiecki, francuski, 
hiszpański, rosyjski 

II język obcy 

6 

J. angielski – 
matematyka 
(językowo-

matematyczny) 

angielski 
niemiecki, francuski, 
hiszpański, rosyjski 

geografia 

7 
matematyka, 

fizyka, 
informatyka 

angielski  
niemiecki, francuski, 
hiszpański, rosyjski 

fizyka 

2 
Matematyka-

geografia-
informatyka 

angielski 
niemiecki, francuski, 
hiszpański, rosyjski 

geografia 

*-termin testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej zgodnie z harmonogramem rekrutacji 

  

 3) świadectwo z wyróżnieniem ………………….…………………………..………........ 7 pkt. 



 4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów 
oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

• tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 

• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt. 

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

 

5) 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 – 10 pkt. 

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych programem nauczania 
szkoły artystycznej– 4 pkt. 

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych programem nauczania szkoły 
artystycznej– 3pkt. 

6) 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 finalistów 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. 

7) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim: 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt. 

• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt. 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt. 

• Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej - 7 pkt. 

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – 3 pkt. 

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – 2 pkt. 

8) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 4,5 artystycznych lub sportowych 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

• międzynarodowym – 4 pkt. 

• krajowym – 3 pkt. 

• wojewódzkim – 2 pkt. 

• powiatowym – 1 pkt. 

9) w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 
artystycznych lub sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie 
szkolnym przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie ucznia w tych zawodach. Maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 



10) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  
w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.  

11) szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej  
o przyjęciu kandydata do szkoły. 

§ 6 

W pierwszej kolejności do danego oddziału przyjmowani są uczniowie, którzy wskazali ten oddział  
w podaniu o przyjęcie i uzyskali największą liczbę punktów. 

§ 7 

Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych 
są: 

1) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

2) liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie ośmioklasisty w części zbieżnej z kierunkiem kształcenia w 
wybranym przez kandydata oddziale. 

§ 8 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 
jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów i w 
postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują w miejscu punktów wpis „laureat konkursu”. 

§ 9 

1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły nastąpi z zachowaniem terminu określonego przez 
Kuratora Oświaty.  

2.  Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia 
nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginalnych dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, z zachowaniem terminu określonego przez Kuratora Oświaty.  

3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły nastąpi w terminie określonym przez Kuratora Oświaty.  

§ 10 

1. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji pozostaną w oddziałach klas pierwszych wolne miejsca, 
przeprowadzony zostanie drugi nabór. Na tym etapie rekrutacji kandydat ma obowiązek dostarczyć do szkoły 
komplet oryginalnych dokumentów. 

2.  Ogłoszenie wyników drugiego naboru nastąpi w terminie określonym przez Kuratora Oświaty. 

§ 11 

1. Odwołania związane wyłącznie z dostrzeżonymi błędami proceduralnymi (np.: w obliczaniu liczby punktów) należy 
składać do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od ogłoszenia ostatecznej listy przyjętych. Odwołania zostaną 
rozpatrzone w ciągu siedmiu dni od ich złożenia.  

2. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych rozstrzyga dyrektor 
szkoły. 

§ 12 

1. W terminie do 16 września 2022 r. uczniowie klas pierwszych składają u pielęgniarki szkolnej bilans zdrowia ucznia 
i kartę zdrowia. 

2. Nieodebrane dokumenty osób nie będących uczniami szkoły przechowuje się do końca września 2022r. Po tym 
terminie szkoła dokonuje zniszczenia nieodebranych dokumentów. 


