
Szczegółowe zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego  

w Łosicach na rok szkolny 2023/2024  

1. Kandydaci do klasy pierwszej składają -podania o przyjęcie w sekretariacie  szkoły od 15 maja 2023 r  
 do 19 czerwca  do godz. 15.00.  Wzór podania dostępny jest na stronie internetowej i w sekretariacie 
szkoły  

2. Rekrutacja zasadnicza kandydatów do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach, na 
rok szkolny 2023/2024  przeprowadzona będzie w następujących terminach:  

1 ) od 23 czerwca   do 12 lipca do godz. 15:00 kandydaci składają w szkole dokumenty: 

• Oryginał lub kopię(poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą 

kandydat ukończył)  świadectwa ukończenia szkoły, 

• Oryginał lub kopie(poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą 

kandydat ukończył)   zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole, 

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z 

oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć 

imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego 

osoby. 
 

2) do 18 lipca szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację wniosków.  

3) 21 lipca szkolna komisja rekrutacyjna  ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 
do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do 
oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach zgodnie z 
kolejnością alfabetyczną oraz informację  o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 
kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.  

4) od 21 lipca  do 26 lipca, do godz. 15.00  kandydaci  potwierdzają wolę przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginałów dokumentów o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

5) 27 lipca do godz. 14:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  
w kolejności alfabetycznej, informację o liczbie wolnych miejsc oraz . najniższą liczbę punktów, 
która uprawnia do przyjęcia.* 

6) jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła posiada wolne miejsca, szkolna 
komisja rekrutacyjna przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.  
 

3. Rekrutacja uzupełniająca kandydatów do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach, 

na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzona będzie w następujących terminach: 

1) od 31 lipca do 2 sierpnia do godziny 15:00  - składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej  

I Liceum Ogólnokształcącego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

2) do 8 sierpnia  szkolna komisja rekrutacyjna przeprowadza weryfikację wniosków.  

3) 9 sierpnia szkolna komisja rekrutacyjna  ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do 

oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach zgodnie z 

kolejnością alfabetyczną oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, 

a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.  

4)  od 9 sierpnia do 10 sierpnia, do godz. 15.00  rodzice kandydatów  zakwalifikowanych 

potwierdzają wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

5)  11 sierpnia szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

szkoły.* 



4. W rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach ustala się następujący sposób przeliczania na 

punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników 

egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole, a także sposób punktowania innych 

osiągnięć kandydatów.  

200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - 

kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej  oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym :  

 

a) 100 pkt. – liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w 

ostatnim roku nauki w szkole. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej 
dla zadań z zakresu :  

 
a) języka polskiego   
b) matematyki,  
c) języka obcego nowożytnego 

 
punkty a) – c)  wynik egzaminu  przeliczany będzie  na punkty uwzględniając współczynnik 
0,35  dla j. polskiego i matematyki oraz 0,3 dla języka obcego nowożytnego  
( np. uczeń uzyskał z języka polskiego wynik - 80% co daje w rekrutacji 28 pkt, gdyż 
80x0,35=14 )  

b) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia 

wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  

-sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych :  

18 pkt. - ocena: celujący  

17 pkt. - ocena: bardzo dobry  

14 pkt. - ocena: dobry  

8 pkt. - ocena: dostateczny  

2 pkt. - ocena: dopuszczający    

 
-sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej:  

 

18 pkt. maksymalna liczba punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, w tym: 

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty:  

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; 



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

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się  

10 punktów,  

b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

3 punkty; 

 

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, 

 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 punkty 

 

 

 

3 pkt. -. liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu lub środowiska szkolnego  
 

7 pkt. - liczba punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  
 

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

 
 
5.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu końcowego, postępuje 

się zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w 

sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.z2022r.Poz.2431) . 
 
 
  



7. Wykaz przedmiotów , których oceny będą przeliczane na punkty w zależności od tego 

do jakiej klasy kandydat chce być przyjęty: 

Klasa Przedmioty rozszerzone 
Przedmioty z których oceny 

będą przeliczane na punkty 

IA Matematyczna 

matematyka, 

fizyka/geografia, 

informatyka/j. ang.* 

język polski, matematyka, 

fizyka lub geografia, język obcy 

IB Biologiczna 
biologia, chemia, 

j. angielski 

język polski, matematyka, 

biologia, chemia 

IC Językowa 
 geografia, język angielski, 

język obcy- drugi.** 

język polski, matematyka, 

geografia, język obcy 

ID Humanistyczna 
język polski, historia, 

wiedza o społeczeństwie. 

język polski, matematyka, 

historia, język obcy 

*W klasie A wybór  II  warianty rozszerzeń: 

I wariant : matematyka, fizyka i informatyka 

II wariant : matematyka, geografia, język angielski 

** W klasie I C - drugi język nauczany na poziomie rozszerzonym uczeń wybiera pomiędzy  

j. niemieckim a j. rosyjskim. 

7. Procedura odwoławcza 

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej 

szkoły,  

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 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.  

3) Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego.  

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 

15:00. Tel/fax (083) 357 33 03. Strona internetowa: www.lolosice.strefa.pl  

*Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się 

rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach 

internetowych tych jednostek. 

Zasady rekrutacji zostały opracowane na podstawie: 



• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. Poz. 1148 ze zm.) –

rozdział 6 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.z2022r.Poz.2431) 

• Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty dnia 30 stycznia 2023 r. 


