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Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w I Liceum Ogólnokształcącym  
im. Władysława Broniewskiego w Świdniku na rok szkolny 2022/2023 

 

§ 1. 

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego  

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat 

Kandydat składa wydrukowany wniosek do naszego liceum, jeśli jest to szkoła jego 
pierwszego wyboru, po założeniu swego konta w systemie i wybraniu preferencji szkół i 
oddziałów. 

§ 2. 

1. W roku szkolnym 2022/2023 I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku 
prowadzi nabór do następujących oddziałów: 

1) cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne – oddzielny regulamin 
rekrutacji; 

2) matematyczny 

3) geograficzny 

4) językowo – menadżerski 

5) biologiczny 

2. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 

3. O kolejności przyjęcia kandydatów do szkoły decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów 
rekrutacyjnych. W przypadku równej liczby punktów o przyjęciu decyduje Szkolna Komisja 
Rekrutacyjna. 

§ 3. 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły może otrzymać w postępowaniu 
rekrutacyjnym maksymalnie 200 pkt, liczonych na podstawie: 

1) wyników egzaminu ośmioklasisty; 

2) wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocen: z języka polskiego, 
matematyki, języka obcego oraz: 

Oddział Nazwa Przedmioty punktowane 

1A matematyczna fizyka albo informatyka (wyższa ocena) 

1B geograficzna geografia 

1C językowo menadżerska geografia albo wos (wyzsza ocena) 

1D biologiczna biologia albo chemia (wyższa ocena) 

1I 

cyberbezpieczeństwa i 
nowoczesnych 
technologii 
informatycznych 

fizyka albo informatyka (wyższa ocena) 

3) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
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4) szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

§ 4. 

1. Wynik egzaminu ośmioklasisty przedstawiony w procentach przelicza się na punkty: 

1)  z języka polskiego mnoży się przez 0,35; 

2) z matematyki mnoży się przez 0,35; 

3) z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

2. Za wynik egzaminu ośmioklasisty kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

§ 5. 

1. Za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, 
matematyki, języka obcego i przedmiotu fizyki, informatyki i języka angielskiego 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. 

§ 6. 

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

§ 7. 

1. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

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

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów; 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów; 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów; 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty; 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów; 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 7 punktów; 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 5 punktów; 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów; 
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e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów; 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów; 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów; 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów; 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty; 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty; 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty; 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 
szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie 
tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty. 

§ 8. 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję 
Rekrutacyjną, zwaną dalej „Komisją Rekrutacyjną”. 

1) W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

a) przewodniczący – wicedyrektor szkoły; 

b) członkowie – przewodniczący zespołów przedmiotowych: zespołu humanistycznego, 
zespołu przedmiotów ścisłych, zespołu języków obcych, zespołu przedmiotów przyrodniczych. 

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału; 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do oddziału; 
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3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej 
wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych do oddziału, zawierającej imiona i nazwiska. 

4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych do danego oddziału. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

§ 9. 

1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich 
punktów rekrutacyjnych. W przypadku równej minimalnej sumy punktów pierwszeństwo w 
przyjęciu do liceum mają kandydaci w uporządkowaniu hierarchicznym: 

1) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; 

2) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo 
oświatowe: 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; 

3) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania; 

4) kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu 
ósmoklasisty; 

5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą 
średnią punktową z przedmiotów obowiązkowych; 

6) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą 
ocenę z języka polskiego; 

7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą 
ocenę z języka obcego. 

§ 10. 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, za które będą przyznawane punkty w 
rekrutacji do szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 
będzie określony w Zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

§ 11. 

1. Procedury odwoławcze: 

1) w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun) lub kandydat pełnoletni może 
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
kandydata do szkoły; 

2) uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez 
rodzica (opiekuna prawnego) kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. 
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 
uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 
rekrutacyjnym; 
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3) rodzic (opiekun prawny) kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora 
szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia; 

4) dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 
dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 
administracyjnego; 

5) wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane 
kontaktowe osoby składającej. 

§ 12. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, na rok szkolny 2022/2023  

L. p.  Rodzaj czynności 
Terminy postępowania 
rekrutacyjnego 

1. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  
z dokumentami. 

od 16.05.2022 r. do 
24.06.2022 r. 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie  
o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,  
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na 
zmianę szkół, do których kandyduje. 

od 24.06.2022 r. do 
14.07.2022 r. do godz. 
15.00 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły ponad podstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności  
o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy — Prawo Oświatowe 

do 14.07.2022 r. 

4. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta 
(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych  
w oświadczeniach. 

do 21.07.2022 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

22.07.2022 r. 

6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w  uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

od 22.07.2022 r. do 28 
lipca 2022 r. do godz. 
15.00 

7. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

29.07.2022 r. do godz. 
14.00 

8. 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora 
Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

do 1.08.2022 r. do 
godz. 14.00 

9. 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia. 

do 3.08.2022 r. 
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10. 
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

do 3 dni od dnia 
wystąpienia o 
sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

11. 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia  komisji 
rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia 
otrzymania 
uzasadniania odmowy 
przyjęcia 

12 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia 
złożenia odwołania do 
dyrektora szkoły 

§ 13. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie, rekrutację do I Liceum 
Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego prowadzi się na zasadach określonych w 
przepisach: 

1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.); 

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

3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 (Dz. U. z 2020 r. poz 1394 z późn. zm.); 

4. zarządzenia nr 7/2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r. 

Stanisław Stefańczyk 
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Władysława Broniewskiego 
 


