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REGULAMIN REKRUTACJI 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TYCHOWIE 

na rok szkolny 2022/2023 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1148 ze zm.) rozdział 6 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”; 

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); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700) oraz 

Rozporządzenia 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. poz. 493 z późn. zm.), Zarządzenie Nr 3/2022 Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe  

i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół 

policealnych na rok szkolny 2022/2023 w województwie zachodniopomorskim oraz 

Zarządzenie Nr 8/2022 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r. 

zmieniające Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo 

oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia  

i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 w województwie 

zachodniopomorskim. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Rekrutację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej 
przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora 
LO Tychowo, zwana dalej Komisją. 

2. Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat Szkoły  
(tel. 535 772 121). 

3. Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych  
składają podania o przyjęcie do szkoły w terminie od 9 maja do 20 czerwca  
2022 roku do godziny 1500.  
 

http://bip.kuratorium.szczecin.pl/?app=zarzadzenia&nid=10613
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Uwaga!!! Kandydaci do Oddziału Przygotowania Wojskowego składają 

podanie o przyjęcie do szkoły  w terminie do 31 maja 2022 r. 

W podaniu należy wyszczególnić nazwę wybranej szkoły: 

• liceum ogólnokształcące – klasa wojskowa/Oddział Przygotowania 
Wojskowego,  

• liceum ogólnokształcące – klasa policyjno-penitencjarna, 
• liceum ogólnokształcące – klasa straży granicznej,  
• liceum ogólnokształcące – klasa bezpieczeństwo publiczne  

i ratownictwo, 
• liceum ogólnokształcące – klasa ogólna. 

4. Do podania w terminie od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. należy 
dołączyć następujące dokumenty: 

• oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty poświadczone przez 
dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

• kartę zdrowia ucznia oraz dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie). 

UWAGA, KANDYDACI DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO! 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA 
WOJSKOWEGO powinien dostarczyć orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo 
dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – art. 143 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 910) i art. 30 pkt 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 
zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) oraz pisemną zgodę rodziców na 
uczęszczanie kandydata do szkoły. 

Termin przeprowadzenia prób sprawnościowych do oddziału przygotowania 

wojskowego – 6  czerwca 2022 r. 

Ponadto kandydaci do wszystkich typów szkół w terminie do 12 lipca 2022 r. mogą 

dołączyć: 

• opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
• zaświadczenie komisji konkursowej (finalisty, laureata konkursów 

przedmiotowych ostatniego stopnia o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim), 

• zaświadczenie dyrektora szkoły podstawowej o udziale w konkursach 
rejonowych i zajętym miejscu, 

• zaświadczenie dyrektora szkoły podstawowej o udziale w konkursach  
i zawodach organizowanych przez Liceum Ogólnokształcące w Tychowie.  

 
II ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
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1. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie liczby punktów za: 
 

a) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej (maksymalnie 100 pkt) 
0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z: 

▪ języka polskiego 
▪ matematyki 

      0,3 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z: 
▪ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 

             b) oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
             przeliczone na punkty z podanych przedmiotów (maksymalnie 72 pkt): 

▪ język polski  
▪ matematyka 
oraz z dwóch przedmiotów spośród niżej wymienionych: 
▪ historia 
▪ wiedza o społeczeństwie 
▪ geografia 
▪ biologia 
▪ język obcy. 

    
   Punkty przeliczane są według następujących kryteriów: 
 

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

 
Dodatkowe punkty (maksymalnie 28 pkt) uczeń może uzyskać  

za osiągnięcia wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
lub na dołączonych zaświadczeniach, w tym: 

 
1) Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się  

7 punktów. 
2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na 
podstawie zawartych porozumień: 

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów, 
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów. 
3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
      międzynarodowym  lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 
      ogólnopolskim: 
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• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 
10 punktów, 

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 
się 4 punkty, 

•  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 
się 3 punkty; 

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje 
się 10 punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się  
7 punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się  
5 punktów, 

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów, 
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 3 punkty. 
5) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,  

o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:  
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

•  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 
7 punktów, 

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 
się 3 punkty, 

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 
się 2 punkty; 

6) Uzyskanie wysokiego miejsca w innych niż wymienione w pkt 2-3 
zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez 
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kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 
szczeblu: 

• międzynarodowym  – przyznaje się 4 punkty, 
• krajowym   – przyznaje się 3 punkty, 
• wojewódzkim  – przyznaje się 2 punkty, 
• powiatowym  – przyznaje się 1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w 
zawodach wiedzy, artystycznych  
i sportowych, o których mowa w pkt 2-6, na tym samym szczeblu oraz z tego 
samego zakresu, wymienione  
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum, przyznaje się 
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym 
że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  
za wszystkie osiągnięcia w pkt 2-4 wynosi 18 punktów. 

7) Za aktywną działalność w samorządzie szkolnym, w szczególności w 
formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

1. Łączna minimalna liczba punktów gwarantująca przyjęcie do liceum 
ogólnokształcącego wynosi: 60. 

2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co 
najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od 
kryteriów podanych powyżej. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku  uzyskania równorzędnych 
wyników kwalifikujących do przyjęcia, zakwalifikowani zostają wszyscy 
kandydaci z wyżej wymienioną liczbą punktów. 

 
I. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. 19 lipca 2022 r. godz. 1200 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 
2. Od dnia 19 lipca 2022 r. do dnia 22 lipca 2022 r. do godziny 1500 potwierdzenie 

przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia  
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia  
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone  
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 

3. 25 lipca 2022 r. do godziny 1200 ogłoszenie list kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 
 

 Rekrutacja uzupełniająca – jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
Informacje dodatkowe: 

• W terminie do dnia 28 lipca 2022 r. istnieje możliwość wystąpienia do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
kandydata do danej szkoły. 
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• Komisja rekrutacyjna w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia wydaje uzasadnienie odmowy 
przyjęcia. 

• W terminie do 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydat ma możliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia. 

• Dyrektor w terminie do 3 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej rozpatruje wniosek. 

 
Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie, będą rozstrzygane na podstawie 
przepisów zawartych w podstawie prawnej, znajdującej się na stronie nr 1 niniejszego 
Regulaminu. 
 

Opracował zespół do spraw rekrutacji 
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