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ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024 
 

I. TERMINY I WYMAGANE DOKUMENTY: 

 
KLASA SPORTOWA 

 
- Kandydaci do klasy 1 A(przystępujący do testów sportowych) składają wnioski o przyjęcie do szkoły 
od 09 maja 2023 r. (wtorek) do 31 maja  2023 r. (środa), do godziny 15:00. 
 
- Sprawdziany uzdolnień kierunkowych (testy sprawnościowe) odbędą się w następujących terminach:  

• piłka nożna chłopców: 06 czerwca 2023 r. (wtorek) godz.15.00 

• piłka siatkowa dziewcząt: 07 czerwca 2023 r. (środa ) godz. 11.00 
 

- Dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie, Dyrektor wyznaczy 
drugi termin prób sprawności. 

 

POZOSTAŁE KLASY  
 
- Kandydaci do klas 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G składają wnioski o przyjęcie do szkoły od 09 maja 2023 r. (wtorek) do 16  czerwca 2023 r. (piątek) do 

godziny 15:00. 

 
 - W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą 

być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 
II. O PRZYJĘCIU KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ DECYDUJE SUMA PUNKTÓW (MAKS. 200) OTRZYMANYCH ZA:  
 
1. Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 
– 0,35 pkt. oraz  0,30pkt.za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 

 1) języka polskiego – maks.35 punktów,  
2) matematyki – maks.35 punktów, 
3) języka obcego nowożytnego -  maks.30 punktów. 

2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 72 punktów)  zgodnie 
z zasadą: 

celujący — 18 punktów, bardzo dobry — 17 punktów, dobry — 14 punktów,  
dostateczny — 8 punktów, dopuszczający — 2 punkty 
 
 

Klasa  

Sportowa (piłka nożna/piłka siatkowa halowa i plażowa)  - 1A 
Język polski, matematyka, język 

obcy*,biologia/geografia* 

Teatralno- dziennikarska – 1B Język polski, matematyka, język obcy*, historia 

Biotechnologiczna– 1C 
Język polski, matematyka, język obcy*, 

biologia/chemia* 

Językowo-geograficzna – 1D Język polski, matematyka, język obcy*, geografia 

Ogólna z elementami programowania 1E Język polski, matematyka, język obcy, geografia 

Ogólna z elementami prawa – 1F Język polski, matematyka, język obcy, wos 

Humanistyczno- psychologiczna – 1G Język polski, matematyka, język obcy, biologia 

 

 *ocena wyższa na świadectwie ukończenia  
 
3. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów), 
4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 
18 punktów). 

 
Dyrektor XVIII Liceum Ogólnokształcącego 

Wioletta Kobzdej 


