
 

Regulamin rekrutacji  

do Liceum Ogólnokształcącego 

im. Juliusza Słowackiego  

w Grodzisku Wlkp. 

na rok szkolny 2022/ 2023 

 

  

Nabór dla absolwentów szkół podstawowych do 4-letniego liceum ogólnokształcącego 

odbywa się w oparciu o: 

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

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

- Zarządzenie nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia  

2022  r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas 

pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych ... na rok szkolny 2022/2023 

- Zarządzenie nr 110.1.10.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  oraz określenia 

miejsc uznawanych za wysokie w tych zawodach, w roku szkolnym 2021/2022 

 

Kandydaci do liceum mogą otrzymać ogółem 200 punktów, w tym: 

 
I 100 punktów za egzamin ósmoklasisty: 

 

- z język polski (max. 100% =35 pkt.  - 1% = 0,35pkt) 

- z matematyka (max. 100% =35 pkt. - 1% = 0,35pkt ) 

- z języka obcego (max. 100% = 30 pkt. 1% = 0,30pkt ) 

  

II 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

1. Za oceny z przedmiotów: 

- do klasy I a - j. polski, matematyka , wiedza o społeczeństwie, historia 

- do klasy I b - j. polski, matematyka , geografia lub biologia, język obcy 

- do klasy I c - j. polski, matematyka, fizyka lub geografia, język obcy 

- do klasy I d - j. polski, matematyka, biologia, chemia 

 

Oceny przeliczane są w następujący sposób: 

- celujący   - 18 punktów 

- bardzo dobry - 17 punktów  

- dobry  - 14 punktów 

- dostateczny - 8 punktów 

- dopuszczający - 2 punkty 

2. Za świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów  

 

 

 

 

 

 

 

3.  Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim  

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

 b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - 7 punktów, 

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

 

4.   Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym  

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,  

 a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 

 b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty, 

 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty  

5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

 b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

     – 7 punktów 

 c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

    – 5 punktów, 

 d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

 e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

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

 

6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowych planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w ust. 3-6 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – miejsca 1-8 – 4 punkty  

b) krajowym – miejsca 1-6 – 3 punkty, 

c) wojewódzkim – miejsca 1-3 – 2 punkty, 

d) powiatowym - miejsca 1-3 – 1 punkt 

Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu: 

       - międzynarodowym, 

       - krajowym, 

       - wojewódzkim, 

       - powiatowym, 

 to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia 

przyznane na podstawie regulaminu zawodów ( konkursu), z wyłączeniem wyróżnień 

 i nagród uzyskanych za uczestnictwo w zawodach. 

 

   Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględniony w postępowaniu  

rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych  ponadpodstawowych województwa 

wielkopolskiego znajduje się w załączniku do Zarządzenia nr 110.1.12.2020 Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. 

 
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, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba 

punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

 

 

8. Za aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,  

zwłaszcza w formie  wolontariatu – 3 punkty                                                                              

 

9. Niezależnie od powyższych kryteriów do liceum przyjęci zostaną: 

 

        Laureaci  konkursów  organizowanych przez LO  w  Grodzisku Wlkp. (Powiatowego    

Konkursu  Historyczno – Literackiego, Powiatowego Konkursu Matematycznego ,  

Powiatowego Konkursu Językowego dla Ósmoklasistów, Powiatowego Konkursu o Powiecie 

Grodziskim. 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów 

potwierdzających zdobycie tytułu laureata lub finalisty. 

 

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty  

lub z jego odpowiedniej części stosuje się przepisy §8  Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym  

brane są pod uwagę następujące kryteria: 

 - 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.  

 

Kryteria wymienione wyżej mają jednakową wartość. 

 

Klasy I w roku szkolnym 2021/2022 

 

klasa przedmioty nauczane w zakresie 

rozszerzonym 

języki 

I a  

prawniczo-

dziennikarska 

  historia,  

 wiedza o społeczeństwie   

 lub język angielski 

j. angielski, 

 j. niemiecki 

I b 

turystyczno-  

ekonomiczna 

 geografia 

 język angielski  lub matematyka 

j. angielski, 

j. niemiecki        

I c  

politechniczna 

  matematyka,  

 fizyka lub informatyka 

j. angielski, 

 j. niemiecki 

I d  

pedagogiczno-

medyczna 

  biologia, 

  język angielski lub  chemia 

j. angielski,  

j. niemiecki 

       W klasach, w których  drugi przedmiot jest do wyboru, grupa powstanie gdy 

       przedmiot wybierze co najmniej 12 osób. 

 


