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REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Oskara Kolberga w Kościanie 

ROK SZKOLNY 2022/2023 
 
 
 
1. Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie zostały 
opracowane w oparciu o regulacje prawne, które zawarte są w:  

 
   rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

  Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)  

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym 

ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60),  

 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610),  

 Rozporządzeniu 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  poz. 1737), 

 Rozporządzenie 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.).  

 

 
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie 
rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.  

 
 
3. Dokumenty kandydatów do liceum przyjmowane są w dniach 16  maja do 20 czerwca 2022 roku,  

do godz. 15.00. Rekrutacja będzie przebiegała w wersji papierowej (wypełnienie właściwego 
kwestionariusza, którego druk pobrać można ze strony internetowej szkoły) lub elektronicznej 
(poprzez platformę rekrutacyjną) lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.  
Dokument „w wersji papierowej” wraz z życiorysem oraz dwoma zdjęciami legitymacyjnymi może 
być składany do szkoły : 
a) W Kancelarii Uczniowskiej – I piętro 

      Dokument „w wersji elektronicznej” 
a) poprzez platformę rekrutacyjną -  https://rekrutacja.koscian.pl – zgodnie z załączoną 

instrukcją, 
b) poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP – zgodnie z załączoną instrukcją.  

 
 
4. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej, w dniach 24 czerwca – 12  lipca 2022  do godz. 15.00 

kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o oryginał lub kopię 
świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty -  w kancelarii 
uczniowskiej LUB ePUPAP. 

 We wskazanym czasie możliwe jest także złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez 
kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół,  do których kandyduje.  

 
 
 
 

https://rekrutacja.koscian.pl/


 
5. O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych liceum decyduje suma punktów uzyskanych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jej składnikami są punkty:  

 

 
a) uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty: 

WYNIK PRZEDSTAWIONY W PROCENTACH  Z: 
- języka polskiego MNOŻY  SIĘ PRZEZ:  0,35 
- matematyki MNOŻY  SIĘ PRZEZ:  0,35 
- języka obcego nowożytnego  MNOŻY  SIĘ PRZEZ:  0,3 

 
 (maksymalnie 35p. + 35p. + 30p. = 100 punktów),  

 
 

b) uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka 
polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wg zasady: 
ocena celująca = 18 punktów 
ocena bardzo dobra = 17 punktów 
ocena dobra = 14 punktów 
ocena dostateczna = 8 punktów 
ocena dopuszczająca = 2 punkty 
 

Klasa 

Przedmioty brane pod uwagę podczas 
przeliczania na punkty ocen  

na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej  

1a  
 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 fizyka  

1b 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 informatyka 

1c 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 geografia  

1d 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 język polski 

1e 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 biologia 

1f 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 historia 



Klasa 

Przedmioty brane pod uwagę podczas 
przeliczania na punkty ocen  

na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej  

1g 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 biologia 

1h 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 historia 

 
c) za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów.  
 
d) za konkursy przedmiotowe oraz inne osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych lub 

sportowych odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (zgodnie z wykazem 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty).  

 
A za 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; 
 - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  
B  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22  ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4  ustawy:  

 - tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów; 
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty; 
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 
 

 C  za 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;  
 
D za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22  ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4  ustawy: 

 - 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; 

 
E  za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. A-D, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez 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 osiągnięcie z takich samych zawodów  wiedzy, 
artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz  z tego samego zakresu, wymienione 
na świadectwie ukończenia 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 wynosi 18 punktów.  
 
 
 
g) osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności  społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty. 
 
 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  
przez kandydata do liceum wynosi 200. 

   
 
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danej 

części egzaminu po szkole podstawowej stosuje się zapisy Rozporządzenia MEN z dnia  
16 marca 2017 r.  

 
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów  
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kształcenia ze względu na stan 
zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej. (Prawo Oświatowe 14.12.2016 Art. 134.3).  

 
9. Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (oraz przyjętych i nieprzyjętych) do klas pierwszych w 
kolejności alfabetycznej. Listy zawierają informację o najniższej liczbie punktów, która uprawnia 
do zakwalifikowania/przyjęcia.  

 
 
10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

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



 

Kryteria, o których mowa w pkt. 9  mają jednakową wartość (Prawo Oświatowe 14.12.2016 Art. 

134.4) 

 
11. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do klas 

pierwszych w I LO im. Oskara Kolberga w Kościanie nastąpi dnia 20 lipca 2022  roku.  
 
12. KANDYDACI, KTÓRZY WCZEŚNIEJ NIE DOSTARCZYLI ORYGINAŁÓW: w dniach od 20 lipca do 1 

sierpnia 2021, godz. 15.00 kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki  
w I LO poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o 
wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej). 

 
13. Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły nastąpi 2 sierpnia 2022 roku, 

do godz.   13.00.  
 
14. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia –  

do 5 sierpnia 2022 r.  
 
15. Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły - 

zgodnie z terminarzem MEN. 
 
 
 
 

TERMINARZ REKRUTACJI  
rok szkolny 2022/2023 

 
od 16 maja do 20  czerwca 2022 r. 

do godziny 15.00  
Składanie dokumentów –  

SKRZYNKA PODAWCZA lub  ePUAP  lub platforma rekrut. 

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.,  
do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz 

o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  
SKRZYNKA PODAWCZA LUB ePUAP lub platforma rekrut.  

MOŻNA SKŁADAĆ ORYGINAŁ DOKUMENTU 
20  lipca 2022 r. 

do godziny 10.00 
 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych. 

od 20 lipca do 1 sierpnia 2022 r.  
do godz. 15.00 

Ostateczny termin potwierdzenia woli podjęcia nauki  
w liceum poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa 

ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty 

(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej) 

2  sierpnia 2022 r.,  
do godz. 13.00 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  
do klas pierwszych 

 
Aktualne informacje o terminach wywieszania list będą publikowane na stronie 

internetowej szkoły. 

 


