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I.  Podstawa prawna  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. 

„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  

 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 MEN z dnia 12 sierpnia 2020 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. poz. 493 z późn. zm.) 

 zarządzenia nr 4 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postepowania 
rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla 
kandydatów: 

- klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, 

trzyletnich szkół branżowych I stopnia,  

- klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich 

liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach 

dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,  

- na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do 

publicznych szkół podstawowych dla dorosłych 

 

II.  Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na  rok szkolny 2022/2023  

1.  Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, zwanego 

dalej „szkołą”,  odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji oraz planowaną organizacją 

nauczania wskazaną w tabeli:  

klasa rozszerzone zajęcia edukacyjne 

Ia  geografia, wos, język angielski 

Ib chemia, biologia, język angielski  

Ic język polski, historia, język angielski 

Id matematyka, fizyka, język angielski 
  

 

 

 

 



3 
 

2.  Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie:  

1)  liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wg tabeli:  

klasa 

Przedmioty 

rozszerzone Pierwszy 

przedmiot 
Drugi 

przedmiot 
Trzeci 

przedmiot 
Czwarty 

przedmiot 

Min. liczba pkt 

rekrutacyjnych 

– I nabór 

Min. liczba pkt 

rekrutacyjnych 

– II nabór 

A 
geografia, 

 wos,  
język  angielski 

język polski matematyka język obcy* geografia 
70 

 
68 

 

B 
biologia, chemia, 
 język angielski 

język polski matematyka język obcy* biologia 
70 68 

C 
historia,  

język polski, 
język angielski 

język polski matematyka język obcy* historia 
70 68 

D 
matematyka, 
fizyka, język 

angielski 
język polski matematyka język obcy* informatyka 

75 73 

 
*język obcy nowożytny wskazany przez kandydata 
 
2)  liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

o którym mowa w odrębnych przepisach.   

 

3)  liczby punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, w tym: 

 

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. 

 

4)  liczby punktów za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

- w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub 

danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty. 

 

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata w postępowaniu 

rekrutacyjnym – 200 pkt. 
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4. Sumę punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania przez kandydata oblicza się 

z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad przedstawionych w tabeli: 

200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 

w postępowaniu rekrutacyjnym  

100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty 

za wyniki egzaminu ósmoklasisty z: 

-  języka polskiego - x% razy 0,35  

-  matematyki - x% razy 0,35  

-  języka obcego nowożytnego - x% razy 0,3  

100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane 

na świadectwie ukończenia 

za oceny na świadectwie - max 4 razy 18 punktów = 72 punkty 

-  celujący – 18 pkt 

-  bardzo dobry - 17 pkt 

-  dobry - 14 pkt 

-  dostateczny - 8 pkt 

-  dopuszczający – 2 pkt  

za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów  

za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty  

za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych – max 18 

punktów *  

 

5. Szczegółowy wykaz wszystkich konkursów ogłoszony w Zarządzeniu  nr 7/2022 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2022 roku 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na  pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów 

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli  po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 
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miejscami,  na trzecim etapie  postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria:  

a)  wielodzietność rodziny kandydata;  

b)  niepełnosprawność kandydata;  

c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

8. Ustala się minimalną liczbę uczniów w każdej klasie pierwszej w ilości 14 uczniów oraz 

maksymalną – w ilości 28 uczniów.   

III. Przyjmowanie wniosków kandydatów   

1. Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez platformę firmy Vulcan dostępną na stronie: 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/ 

2. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż 

trzech szkół ponadpodstawowych.   

3. Kandydat składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora szkoły, które kandydat ukończył. 

4. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej składa wniosek o przyjęcie do szkoły w terminie 

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. 

5. W terminie  od 24  czerwca do 13 lipca  2022  roku  kandydat do szkoły 

ponadpodstawowej uzupełnia  wniosek o przyjęcie do szkoły  o: 

a.  kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty,  

b.  zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom 

konkursów i olimpiad przedmiotowych.  

c. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia 

z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.  A ponadto:  

d.  dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu ustawy o systemie oświaty:  

-oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,  

-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność,  

-orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne 

orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,  

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/
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-prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywania żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicami, 

-dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.   

 

IV.  Kwalifikowanie do szkół   - harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 16 maja do 20 czerwca 
2022 r. 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
 oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty. 

od 24 czerwca do 13 lipca 
2022 r. 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 13 lipca 2022 r. 

4. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, 
w tym ustalonych przez wójta lub burmistrza miasta 
okoliczności wskazanych w tych oświadczeniach. 

20 lipca 2022 r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych do szkoły. 

21 lipca 2022 r. 

6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu. 

od 22 do 29 lipca 2022r. 

7. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

01 sierpnia 2022 r. 
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8. 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych 
miejsc w szkole. 

01 sierpnia 2022 r. 

 

V.  Kwalifikowanie do szkół   - harmonogram w postępowaniu uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – od 2 do 4 sierpnia 2022 r. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez  kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

- do 4 sierpnia 2022r. 

3. Podanie do  publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły – 16 sierpnia 2022 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo  kandydata pełnoletniego woli przyjęcia 

w postaci  przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one  złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej– do 22 sierpnia 2022 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. – 23 sierpnia 2022 r. 

6. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole – 23 sierpnia 2022 r. 

7. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 

7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. 

VI.  Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców 

1. Informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 71/389 27 59 

codziennie od godz. 7.30 do 15.30. 

2. Rekrutacja odbywa się elektronicznie poprzez platformę firmy Vulcan dostępną na stronie: 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/ 

 

  

 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/

