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ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  
DO  

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO W OLSZTYNKU  
NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
Podstawa prawna: 

1) rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – zwanej dalej 
u.p.o., 

2) 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 (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1737) – zwane dalej r.p.p.r., 

3) rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm) – zwane dalej r.c.o.f.j.s.o. Szczególne zasady postępowania rekrutacyjnego na 
rok szkolny 2022/2023 określone zostały w § 11bab ust. 1 pkt. 1 i 2 r.r.c.o.f.j.s.o,  

4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021 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 2021 r. poz.1525) 

stanowiących, że: 
 
Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: 

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty; 
2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego  

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły 
jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych 
co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem 
tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, 

b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 
w formie wolontariatu. 

 
1. Wynik przedstawiony w procentach na Zaświadczeniu OKE w Łomży o przystąpieniu i uzyskaniu 
wyników na egzaminie ósmoklasisty z: 

1) języka polskiego, 
2) matematyki 
– mnoży się przez 0,35; 

 
3) z języka obcego nowożytnego wynik przedstawiony w procentach  
- mnoży się przez 0,3; 

 
oraz 
 

2. Przelicza się na punkty oceny  z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej: 
1) celującym - przyznaje się po 18 punktów; 
2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów; 



2 
 

3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów; 
4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów; 
5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

 
3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 
 
4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,  
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 
 
5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów. 

 

Przykłady kryterium dla kandydata do I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku 

Kryteria – egzamin ósmoklasisty Wyniki z egzaminu 
ósmoklasisty w % 

Punkty w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego (max) 100 % x 0,35 = 35 pkt 

wynik z matematyki (max) 100 % x 0,35 = 35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego (max) 100 %  x 0,30 = 30 pkt 

max 100 pkt 

Kryteria – świadectwo Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

ocena z języka polskiego (max) 18 pkt 

ocena z matematyki (max) 18 pkt 

ocena z I przedmioty wybranego przez szkołę – j. obcy nowożytny (max) 18 pkt 

ocena z II przedmioty wybranego przez szkołę - geografia (max) 18 pkt 

aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego 
(wolontariat) 

3 pkt 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych  
i sportowych 

(max) 18 pkt 

max 100 pkt 

Razem 200 pkt 

 
 


