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Regulamin Rekrutacji 

do I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej 

na rok szkolny 2023/2024 
do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego 

 

§1  

Podstawa prawna 

 

1. 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 2020 r. poz. 910 ze zm.)  

2. Rozporządzenie 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. z 2022 r. poz. 2431)  

3. Decyzja nr WE-KZ.537.2.2023 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie 

województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów: 

a) do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas 

wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, 

b) na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr 

pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024, 

c) do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznego 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024 r. 

4. Decyzja nr WE-KZ.537.3.2023 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: 

a) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej  

oraz 

b) określenia miejsc uznanych za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą 

być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/rozporzadzenie-men-21_08_19.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/rozporzadzenie-men-21_08_19.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/rozporzadzenie-men-21_08_19.pdf
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§2  

Informacje ogólne 

  

1. Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie 

Górniczej prowadzona jest w systemie elektronicznym.   

2. Kandydaci kończący szkołę podstawową, która objęta jest systemem rekrutacji 

elektronicznej, dokonują rejestracji na stronie http://slaskie.edu.com.pl  

 

3. TERMINARZ REKRUTACJI 

 

TERMIN WYDARZENIE 

od 15.05.2023 r.  

do 19.06.2023 r. (do godz. 

15:00) 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

(podpisanego przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna). 

 

Na terenie Dąbrowy Górniczej kandydat może wybrać 

maksymalnie trzy szkoły oraz nieograniczoną liczbę klas 

w obrębie tych trzech szkół, a następnie do listy 

preferencyjnej może dodać szkoły z dowolną ilością 

oddziałów z innych miast. 

Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może 

złożyć za pomocą jednej z niżej wymienionych form: 

1) osobiście w szkole pierwszego wyboru (do 

sekretariatu szkoły, w godzinach 8:00-15:00 wraz z 

załącznikami (tylko do okazania) oraz deklaracją 

wyboru przedmiotów rozszerzonych – do pobrania z 

zakładki „Kandydat” na stronie www.lukasinski.pl), 

2) w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru 

elektronicznego podpisanego profilem zaufanym. 

W przypadku złożenia wniosku zgodnie z pkt 2), 

deklarację wyboru przedmiotów rozszerzonych należy 

złożyć w momencie dostarczenia potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem kopii świadectwa w terminie 

23.06-10.07.2023). 

od 23.06.2023 r.  

do 10.07.2023 r. (do godz.15:00) 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym 

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na 

zmianę szkół, do których kandyduje. 

Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru podpisanej 

deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych, 

http://slaskie.edu.com.pl/
http://slaskie.edu.com.pl/
http://slaskie.edu.com.pl/
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języków oraz religii/etyki, wdż (do pobrasania z zakładki 

„Kandydat” na stronie www.lukasinski.pl).  

18.07.2023 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

od 18.07.2023 r.  

do 25.07.2023 r. (do godz. 

15:00) 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego (ósmoklasisty), o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 

26.07.2023 r. (do godz. 14:00) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

do 31.07.2023 r.  
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o 

sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora szkoły.  

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

 

 

 

  

http://www.lukasinski.pl/
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§3 

Planowane oddziały klas pierwszych 

  

O przyjęcie do klas pierwszych mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się świadectwem 

ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej z roku szkolnego 2022/2023.  

 

1. W roku szkolnym 2023/2024 planowanych jest 5 klas, w których miejsce znajdzie 160 

uczniów. 

2. Planowane klasy to:  

 

Klasa Nazwa klasy 

Przedmioty wiodące 

realizowane w zakresie 

rozszerzonym, wybrane przez 

szkołę 

Przedmioty wiodące realizowane 

w zakresie rozszerzonym, 

z których uczeń dokonuje wyboru 

Ia 
Humanistyczno 

- społeczna 

język angielski  

język polski  

wiedza o społeczeństwie 

------------ 

Ib 
Medyczno -

przyrodnicza    

język angielski  

biologia 

chemia  

------------ 

Ic 
Politechniczno - 

inżynierska 

język angielski 

 

matematyka 

fizyka  

lub  

chemia 

Id 
Społeczno - 

językowa 

język angielski  

 

wiedza o społeczeństwie 

historia 

lub 

biologia 

Ie 
Ekonomiczno - 

menadżerska 

język angielski  

 

matematyka 

geografia 

lub 

wiedza o społeczeństwie 
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3. Zasady organizacji nauki przedmiotów rozszerzonych. 

 

1) Dyrektor Szkoły organizuje nauczanie wszystkich rozszerzonych od września klasy 

pierwszej zgodnie z ramowym planem nauczania.  

2) Uczeń dokonuje wyboru przedmiotu rozszerzonego/przedmiotów rozszerzonych podczas 

trwania rekrutacji 2023/2024.  

3) Zajęcia z przedmiotu rozszerzonego/przedmiotów mogą być prowadzone w systemie 

międzyoddziałowym.   

 

4. Zasady organizacji nauki języków obcych. 

  

1) Językiem wiodącym i kontynuowanym po szkole podstawowej jest język angielski 

nauczany w zakresie rozszerzonym. 

2) O sposobie przydzielania uczniów do grup z języka angielskiego decyduje Dyrektor 

szkoły. 

3) Jako drugi język obcy kandydat w czasie trwania rekrutacji może wybrać jeden spośród 

dwóch proponowanych języków: język niemiecki lub język hiszpański. 

4) Dla kandydatów wspomnianych w ppkt. 3, grupy językowe drugiego języka obcego 

tworzone są z uwzględnieniem wyboru dokonanego przez kandydata podczas rekrutacji, 

jednakże w sytuacji, gdy chętnych do nauki danego języka w obrębie danej klasy jest 

więcej niż miejsc w planowanych/tworzonych grupach, o przydziale decyduje według 

podanej kolejności: 1) wcześniejsza nauka tego języka w szkole podstawowej (wpis na 

świadectwie ukończenia szkoły), 2) ranking punktów rekrutacyjnych, 3)  ranking 

punktów z wszystkich egzaminów ósmoklasisty. W przypadku wyczerpania miejsc w 

danej grupie, szkoła zastrzega sobie prawo przydzielenia innego języka obcego niż 

wybrany przez kandydata. 

5) Przy planowanych 5 oddziałach klas pierwszych, w roku szkolnym 2023/2024 szkoła 

planuje utworzenie nie więcej niż 5 grup języka hiszpańskiego oraz 4 grup języka 

niemieckiego.  

6) W przypadku utworzenia dodatkowych klas (powyżej 5 klas w ofercie szkoły) o II 

języku dla klas ponadprogramowych decyduje Dyrektor szkoły. 

7) Aby grupa językowa mogła zostać utworzono musi liczyć minimum 10 osób. 

8) Dopuszcza się maksymalnie 20 uczniów w jednej grupie językowej. 

 

 

 

 

 

§4  

Punktacja i szczegółowe zasady rekrutacji 

 

1. Suma punktów, jaką może uzyskać kandydat do szkoły, wynosi maksymalnie 200 punktów.  

2. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne 

osiągnięcia ucznia.  
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Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 2 punkty 

dostateczny – 8 punktów 

dobry – 14 punktów 

bardzo dobry – 17 punktów 

celujący – 18 punktów 

18 punktów 

Pierwsze wybrane zajęcia 

edukacyjne 
jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Drugie wybrane zajęcia 

edukacyjne 
jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Trzecie wybrane zajęcia 

edukacyjne 
jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów 

Osiągnięcia olimpijskie i konkursowe: 18 punktów 

1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;  

 

2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 10 punktów,  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 4 punkty,  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 3 punkty;  



  7  

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego – 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem 

o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej –7 punktów,  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 3 punkty,  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 2 punkty;  
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5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż 

wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na ternie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – 4 punkty,  

b) krajowym – 3 punkty, 

c) wojewódzkim – 2 punkty, 

d) powiatowym – 1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z 

takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których 

mowa powyżej na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia  w tych 

zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 

za wszystkie osiągnięcia wynosi  18 punktów.  

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
3 punkty 

Egzamin ósmoklasisty 

100 punktów 
Przeliczanie na punkty egzaminu ósmoklasisty: 

 język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent  

 matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent  

 język obcy nowożytny – 0,3  punktu za każdy uzyskany procent. 

Kandydaci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Uzyskują dodatkowo 

liczbę punktów  za 

oceny z języka  

polskiego i trzech 

wybranych  

obowiązkowych zajęć  

edukacyjnych 

otrzymanych  na 

świadectwie 

ukończenia szkoły 

podstawowej  

Uwaga: Liczba 

punktów za oceny z 

trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych dotyczy 

zajęć wskazanych przez 

szkołę. 

Maksymalna liczba punktów uzyskana w procesie rekrutacji 200 punktów 
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3. Wykaz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego 

Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego, w roku 

szkolnym 2022/2023 

  

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego,  

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki,  

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii,  

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego,  

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego,  

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii,  

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii,  

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki,  

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii,  

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego,  

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Hiszpańskiego, 

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego. 

 

4. Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzonych w latach 2019/2020 – 2022/2023, 

uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej 

kolejności  do szkół wymienionych w art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe na rok szkolny 2023/2024:
 

 

Nazwa olimpiady Organizator olimpiady Przedmiot 

Olimpiada Matematyczna* 
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji 

Matematycznej 
Matematyka Olimpiada Matematyczna 

Juniorów 

Olimpiada Języka 

Angielskiego Juniorów Wyższa Szkoła Języków Obcych 

im. Samuela Lindego w Poznaniu 
Język angielski 

Olimpiada Języka 

Angielskiego* 

Olimpiada Informatyczna 

Juniorów Fundacja Rozwoju Informatyki 

w Warszawie 
Informatyka 

Olimpiada Informatyczna* 

Olimpiada Informatyczna 

Juniorów** 
Stowarzyszenie Talent w Gdyni Informatyka 

Młodzieżowa Olimpiada 

Informatyczna** 

Olimpiada Literatury i 

Języka Polskiego* 

Instytut Badań Literackich PAN Język polski Olimpiada Literatury i 

Języka Polskiego dla szkół 

podstawowych 

Olimpiada Języka PROF – EUROPE Stowarzyszenie język francuski 
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Francuskiego* Nauczycieli Języka Francuskiego 

w Polsce 

Olimpiada Języka 

Białoruskiego* 

Uniwersytet Warszawski – Katedra 

Białorutenistyki 
język białoruski 

Ogólnopolska Olimpiada 

Języka Niemieckiego* 

Wyższa Szkoła Języków Obcych 

im. Samuela Lindego w Poznaniu 
język niemiecki 

Olimpiada Języka 

Hiszpańskiego* 

Wyższa Szkoła Języków Obcych 

im. Samuela Lindego w Poznaniu 
język hiszpański 

Olimpiada Języka 

Łacińskiego* 

Polskie Towarzystwo Filologiczne 

w Warszawie 
język łaciński 

Olimpiada Wiedzy o Polsce 

i Świecie Współczesnym* 
Uniwersytet Warszawski 

wiedza o 

społeczeństwie 

Olimpiada Biologiczna* 
Polskie Towarzystwo Przyrodników 

w Krakowie 
Biologia 

Olimpiada Chemiczna* 
Polskie Towarzystwo Chemiczne 

w Warszawie 
Chemia 

Olimpiada Filozoficzna* 
Polskie Towarzystwo Filozoficzne 

w Warszawie 
Filozofia 

Olimpiada Geograficzna* 
Polskie Towarzystwo Geograficzne 

w Warszawie 
Geografia 

Olimpiada Fizyczna* 
Polskie Towarzystwo Fizyczne 

w Warszawie 
Fizyka 

Olimpiada Artystyczna* 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Olimpiady Artystycznej 

w Warszawie 

historia sztuki lub 

historia muzyki 

Ogólnopolska Olimpiada 

Historyczna* Polskie Towarzystwo Historyczne 

w Warszawie 
Historia 

Olimpiada Historyczna 

Juniorów 

Olimpiada „Losy żołnierza 

i dzieje oręża polskiego”** 

Muzeum Józefa Piłsudskiego 

w Sulejówku, Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie, Centralna Biblioteka 

Wojskowa im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie 

Historia 

* zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w olimpiadzie organizowanej dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej 

szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny 

program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. 

** przeprowadzana od roku szkolnego 2016/2017 

Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji 

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 1580), w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w o limpiadach 

przedmiotowych, organizowanych dla uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych mogli uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych 

i dotychczasowych gimnazjów, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę. 

 

Źródło: BIP MEiN Komunikat z 2 września 2022 r., Zs:DKOPP-WWUU.40.56.6.2022.AMO 
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5. Wykaz konkursów tematycznych będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanymi przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
1
 

 

1) Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot – edycje: 

Rok szkolny 2022/2023 - „Ostatnie tajemnice Ziemi”. 

Rok szkolny 2021/2022 - „Architekci strumieni bitów”. 

Rok szkolny 2020/2021 - „Stalowi profesjonaliści”. 

Organizator: Podkarpacki Kurator Oświaty w porozumieniu z właściwymi kuratorami 

oświat 

2) Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego – edycje: 

Rok szkolny 2022/2023 – „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. 

O niepodległość i granice Rzeczypospolitej.” 

Rok szkolny 2021/2022 "Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. 

Od Obertyna do Wiednia". 

Rok szkolny 2020/2021 - "Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. 

Od Cedyni do Orszy.” 

Rok szkolny 2019/2020 – „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. 

O niepodległość i granice Rzeczypospolitej.” 

Rok szkolny 2018/2019 – „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. 

W walce o wolną Polskę.” 

Organizator: Mazowiecki Kurator Oświaty działający w porozumieniu z właściwymi 

Kuratorami Oświaty 

3) Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych – 

edycje: 

Rok szkolny 2022/2023 

Rok szkolny 2021/2022 

Organizator: Lubelski Kurator Oświaty działający w porozumieniu z właściwymi 

kuratorami oświaty 

 

 

 

1Przeliczanie na punkty zgodnie z § 6. ust 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i 

centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431). 
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6. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 i uwzględnione w 

postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 zawarty jest w załączniku nr 1 i 

załączniku nr 3 do decyzji nr WE-KZ.537.4.2022 z dnia 27 lutego 2023 r.  Śląskiego 

Kuratora Oświaty. 

 

7. W procesie rekrutacyjnym do wszystkich tworzonych oddziałów klas pierwszych uczeń 

otrzymuje punkty ze świadectwa za następujące przedmioty: 

 język polski 

 matematykę 

 język angielski 

 biologię lub geografię lub chemię lub fizykę lub historię lub wiedzę o społeczeństwie 

 

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc 

w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

1) liczba punktów za egzamin ósmoklasisty  

2) liczba punktów za zajęcia edukacyjne   

3) liczba punktów uzyskaną za szczególne osiągnięcia.  

9. 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 

psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria:  

1) wielodzietność rodziny kandydata;  

2) niepełnosprawność kandydata;  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

10. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną 

polskiej publicznej szkoły podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej 

na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą  i ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni 

kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.  
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11. Informacje o szkołach ponadpodstawowych,  dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, 

umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl. 

 

§5  

Przyjęcie do klas 

  

1. Przyjęcie do poszczególnych klas uzależnione będzie od liczby punktów (od najwyższej 

liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc) w przypadku większej liczby kandydatów niż 

miejsc w oddziałach.  

2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów 

do wyczerpania planowanego limitu miejsc. System elektronicznego naboru zamyka klasę 

na 32 osobie w oddziale.  

3. Rodzicom kandydatów nieprzyjętych przysługuje w terminie do 31.07.2023 r., prawo 

wystąpienia do  Komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka. Składanie 

wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły, przygotowanie i 

wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia 

Komisji rekrutacyjnej oraz rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia 

Komisji rekrutacyjnej odbywa się zgodnie z  terminami określonymi przez Kuratora Oświaty 

wskazanymi w decyzji nr WE-KZ.537.2.2023 

§6 

 Wymagane dokumenty 

1. Osoby znajdujące się na liście kandydatów zakwalifikowanych do szkoły potwierdzają 

wolę podjęcia nauki w I LO poprzez dostarczenie do 25 lipca 2023 r. do godziny 15.00:   

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (o ile nie został złożony 

wcześniej), 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie został złożony 

wcześniej). 

 

Niedostarczenie w/w oryginałów dokumentów we wskazanym terminie skutkuje 

skreśleniem kandydata z listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do I Liceum 

Ogólnokształcącego im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. 

 

2. W procesie rekrutacyjnym szkoła nie przyjmuje od kandydatów żadnych innych 

dokumentów niż wniosek rekrutacyjny (z ewentualnymi wymaganymi załącznikami do 

wglądu) oraz kopie i/lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz 

wyników egzaminów ósmoklasisty. 

3. Wszystkie kopie w/w dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz 

wyników egzaminu ósmoklasisty) kandydat jest zobowiązany dostarczyć 

potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Szkoła nie dokonuje potwierdzenia „za 

zgodność z oryginałem” dokumentów wydanych przez inne instytucje. 

4. Kandydaci przyjęci do szkoły, w dniu rozpoczęcia nauki zobowiązani są dostarczyć 

następujące dokumenty:  

http://www.kuratorium.katowice.pl/
http://www.kuratorium.katowice.pl/
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 kartę zdrowia 

 w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi 

schorzeniami, opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej,  

 zdjęcie w formie elektronicznej wgrane w system Vulcan dziennika po uzyskaniu 

dostępu do dziennika elektronicznego w naszym Liceum, w formacie JPG (rozmiar 

obrazu: 400x560 – szerokość/wysokość). Szkoła nie przyjmuje zdjęć w formie 

papierowej. Legitymacje szkolne są drukowane wraz ze zdjęciem. 

 

 


