
REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

im. ZYGMUNTA DZIAŁOWSKIEGO w WĄBRZEŹNIE   

na rok szkolny 2022/2023  

 

 Do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego przyjmowani będą absolwenci szkół 

podstawowych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 Klasa/grupa Przedmioty 
realizowane 

w zakresie 

rozszerzonym  

Wiodący  
język obcy –  

 

 

Drugi  
język obcy – 

  

 

Punktowane 
przedmioty w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Humanistyczna j. polski,  

j. angielski,  

historia 

język 

angielski 

język 

niemiecki 

j. polski, 

matematyka, 

historia, 

j. angielski 

Przyrodnicza biologia,  

chemia,   

geografia lub 

fizyka* 

 

język 

angielski 

język 

niemiecki 

j. polski, 

matematyka, 

biologia, 

chemia  

Matematyczna matematyka, 

informatyka, 

geografia lub 

fizyka* 

 

język 

angielski 

język 

niemiecki 

j. polski, 

matematyka, 

geografia,  

j. angielski 

 

* wybór zależny od liczby deklaracji złożonych przez składających wniosek o przyjęcie do szkoły 

Termin składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej 

od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 



 

WAŻNE TERMINY 

Od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.  

Od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginał 

lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.  

Do 22 lipca 2022 r., do godz. 15.00  

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

25 lipca 2022 r.  

Podanie do wiadomości listy kandydatów  przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych. 

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty 

Maksymalna 

liczba punktów 

możliwa do 

uzyskania 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty                                                         łącznie do 100 pkt: 

• język polski (wg przeliczenia 1%=0,35 pkt.) 35 

• matematyka (wg przeliczenia 1%=0,35 pkt.) 35 

• język obcy (wg przeliczenia 1%=0,30 pkt.) 30 

1) Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej łącznie        

− j. polski, matematyka, historia, j. angielski – klasa/grupa humanistyczna 

− j. polski, matematyka, biologia, chemia – klasa/grupa przyrodnicza 

− j. polski, matematyka, geografia, j. angielski – klasa/grupa matematyczna 

                                                                                                                             do 72 pkt: 

• celujący 18 

• bardzo dobry 17 

• dobry 14 

• dostateczny 8 

• dopuszczający 2 

2) Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 

Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkoły. 

• w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień; 

10 

• w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim; 

10 

• w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty; 

10 

• w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim; 

10 

• uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 

powyżej, artystycznych i sportowych , organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu międzynarodowym, 

krajowym, wojewódzkim lub powiatowym. 

4 

Więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i 

sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

13 

3) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

3 


