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    Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych  

   w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie  

w roku szkolnym 2023/2024. 

 

 

 
 

 

 

 

 PODSTAWA PRAWNA:  

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).  

•  § 11 rozporządzenia 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  MEN z dnia 14 marca 2017 (Dz. U. z 2017r., poz. 586)  

•  Zarządzenia Nr 2  Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia  26 stycznia 2023 r. 

  

 

   

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE: 

  

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję  Rekrutacyjną dla kandydatów czteroletniego liceum celem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do  klas pierwszych  na rok szkolny 2023/2024  w składzie: 

- przewodniczący komisji – członek Rady Pedagogicznej I LO wyznaczony przez dyrektora szkoły, 

- zastępca przewodniczącego jako administrator systemu, 

- członkowie komisji. 

  

2. Komisje przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, ustalając listy kandydatów i sporządzając stosowne protokoły z przebiegu posiedzenia. 
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3. O zakwalifikowaniu do poszczególnych klas decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata, aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (limit 

miejsc w oddziale to 24 osoby minimum do 32 osób maksymalnie). 

 

 

  

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

W roku szkolnym 2023/2024, dla Absolwentów Szkół Podstawowych,  w I LO w Namysłowie zostaną utworzone  klasy o następujących profilach: 

  

 

PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNY – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: j. polski, historia, wos. Języki obce: j. angielski i j. hiszpański                           

lub j. niemiecki. 

PROFIL MEDYCZNO-PRZYRODNICZY– kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia, j. angielski. Języki obce: j. angielski i język niemiecki.  

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, fizyka, informatyka. Języki obce: j. angielski i  j. niemiecki. 

PROFIL SPORTOWY – (10 godzin w-f ), kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, j. angielski, geografia. Języki obce: j. angielski i  j. niemiecki. 

PROFIL  MENADŻERSKI – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka, j. angielski  z elementami Business English, Biznes i Zarządzanie. Języki obce: 

j. angielski 

 i  j. hiszpański lub j. niemiecki. 

Dodatkowe przedmioty uwzględniane przez komisję rekrutacyjną przy naborze do ww. klas pierwszych: 

PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNY – historia i wos. 

PROFIL MEDYCZNO-PRZYRODNICZY – biologia i chemia. 

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY – fizyka i informatyka. 

PROFIL  MENADŻERSKI – geografia i j. angielski. 

PROFIL SPORTOWY – biologia i j. angielski  
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UWAGA! 

 Warunkiem utworzenia klasy o danym profilu jest minimalna ilość kandydatów w liczbie 24 osób. 

 Maksymalna ilość osób w poszczególnych klasach wynosi 32 osoby. 

Warunkiem utworzenia grup językowych w klasie o profilu humanistyczno – prawnym i menadżerskim jest minimalna ilość osób wynosząca 15.  

.  

  

  

 

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie im. Jarosława Iwaszkiewicza  na rok szkolny 2023/2024  

 
Ogólne zasady rekrutacji 2022/2023, sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty i ocen umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych  

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów 

I etap postępowania 

rekrutacyjnego 

 

Kryteria główne  

  

200 pkt. -ogólna 

maksymalna liczba 

punktów możliwych do 

uzyskania na I etapie 

postępowania 

rekrutacyjnego. 

  

  

1.  
Wynik egzaminu 

ósmoklasisty 

 100 pkt. - maksymalna 

liczba punktów możliwa 

do uzyskania. 

Przy przeliczaniu na 

punkty wyników 

egzaminu ósmoklasisty, 

przedstawiony 

w procentach wynik z: 

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – dokument może być 

składany: 

- w oryginale 

- w notarialnie poświadczonej kopii, 

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, 

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą 

kandydat ukończył. 
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-języka polskiego 

i matematyki mnoży się 

przez 0,35 

 -języka obcego 

nowożytnego mnoży się 

przez 0,30  

  

2.  

Oceny z języka polskiego, 

matematyki i dwóch 

obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, ustalonych 

przez dyrektora szkoły, 

branych pod uwagę 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym do danego 

oddziału wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej 

72 pkt. -maksymalna 

liczba punktów możliwa 

do uzyskania 

Zasady przeliczania na 

punkty ocen wpisanych na 

świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej 

wyrażonych w stopniu : 

1) celującym – 18 

punktów; 

2) bardzo dobrym – 17 

punktów; 

3) dobrym – 14 punktów; 

4) dostatecznym – 8 

punktów; 

5) dopuszczającym – 2 

punkty.    

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – dokument może być składany: 

- w oryginale 

- w notarialnie poświadczonej kopii, 

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, 

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą 

kandydat ukończył. 

  

3.  

Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej 

z wyróżnieniem. 

Dodatkowe punkty przyznaje 

się także na podstawie: 

1)świadectwa ukończenia 

szkoły artystycznej z 

wyróżnieniem; 

7 pkt. 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej– dokument może być składany: 

- w oryginale 

- w notarialnie poświadczonej kopii, 

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, 

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą 

kandydat ukończył. 
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2)świadectwa szkolnego 

promocyjnego szkoły    

artystycznej z  wyróżnieniem,  

które  stwierdza  zrealizowanie  

programu  kształcenia ogólnego 

na poziomie klasy VIII szkoły 

podstawowej; 

3)świadectwa ukończenia 

szkoły artystycznej (bez 

wyróżnienia), w którego treści 

w miejscu wyników 

klasyfikacji końcowej z 

obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych 

ogólnokształcących oraz religii 

lub etyki wpisano  średnią  ocen  

równą  lub  wyższą  od  4,75  

oraz bardzo dobrą ocenę 

zachowania; 

4)świadectwa  szkolnego  

promocyjnego  szkoły  

artystycznej  (bez wyróżnienia),  

które  stwierdza  zrealizowanie 

programu  kształcenia ogólnego 

na poziomie klasy VIII szkoły 

podstawowej, w którego treści 

w miejscu  wyników  

klasyfikacji  końcowej  z  

obowiązkowych  zajęć 

edukacyjnych  

ogólnokształcących oraz religii 

lub etyki wpisano  średnią  ocen  
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równą  lub  wyższą  od  4,75  

oraz bardzo dobrą ocenę 

zachowania  

4.  

Szczególne osiągnięcia 

wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły 

podstawowej: 

18 pkt.  - maksymalna 

liczba punktów 

możliwych do uzyskania 

za wszystkie osiągnięcia* 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – dokument może być składany: 

- w oryginale 

- w notarialnie poświadczonej kopii, 

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, 

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą 

kandydat ukończył. 

 

 *gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, 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. 

1. Uzyskanie w zawodach 

wiedzy będących konkursem 

o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez 

kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych 

porozumień:  

  

tytułu finalisty konkursu 

przedmiotowego 
10 pkt. 

tytułu laureata konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

7 pkt. 

tytułu finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 pkt. 

2. Uzyskanie w zawodach 

wiedzy będących konkursem 

o zasięgu międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo 

turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, 

przeprowadzanymi zgodnie 
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z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 6 ustawy 

o systemie oświaty: 

a) tytułu finalisty konkursu 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

10 pkt. 

b) tytułu laureata turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

4 pkt. 

c) tytułu finalisty turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

3 pkt. 

3. Uzyskanie w zawodach 

wiedzy będących konkursem 

o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora 

oświaty: 

  

a) dwóch lub więcej tytułów 

finalisty konkursu 

przedmiotowego 

10 pkt. 

b) dwóch lub więcej tytułów 

laureata konkursu 

tematycznego lub 

7 pkt. 
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interdyscyplinarnego 

c) dwóch lub więcej tytułów 

finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 pkt. 

d) tytułu finalisty konkursu 

przedmiotowego 
7 pkt. 

e) tytułu laureata konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 pkt. 

f) tytułu finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

3 pkt. 

4. Uzyskanie w zawodach 

wiedzy będących konkursem 

albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, 

przeprowadzanymi zgodnie 

z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 6 ustawy 

o systemie oświaty: 

  

a) dwóch lub więcej tytułów 

finalisty konkursu z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

10 pkt. 

b) dwóch lub więcej tytułów 

laureata turnieju z przedmiotu 
7 pkt. 
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lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

c) dwóch lub więcej tytułów 

finalisty turnieju z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej 

5 pkt. 

d) tytułu finalisty konkursu 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

7 pkt. 

e) tytułu laureata turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

3 pkt. 

tytułu finalisty turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

2 pkt. 

5. Uzyskanie wysokiego 

miejsca w zawodach wiedzy 

innych niż wymienione w pkt 

1-4, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie 
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szkoły, na szczeblu: 

międzynarodowym 4 pkt. 

krajowym 3 pkt. 

wojewódzkim 2 pkt. 

powiatowym 1 pkt. 

5.  

Osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym 

na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu 

wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły 

podstawowej 

  

3 pkt. 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – dokument może być składany: 

- w oryginale 

- w notarialnie poświadczonej kopii, 

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, 

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą 

kandydat ukończył. 

  

II etap postępowania 

rekrutacyjnego  

Kryterium dodatkowe (stosowane 

w przypadku równorzędnych 

wyników uzyskanych na I etapie 

postępowania rekrutacyjnego)   

    

Problemy zdrowotne kandydata, 

ograniczające możliwość wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na 

stan zdrowia 

Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia 

z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej – dokument może być składany: 

- w oryginale, 

- w notarialnie poświadczonej kopii, 

-  w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu 

- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 
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III etap postępowania 

rekrutacyjnego  

Kryteria dodatkowe (stosowane 

w przypadku równorzędnych 

wyników uzyskanych na II etapie 

postępowania rekrutacyjnego) - 

  brane pod uwagę łącznie 

  

Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 
  

I.    

         

Wielodzietność rodziny 

kandydata (oznacza rodzinę 

wychowującą troje i więcej 

dzieci) 

Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

II.   

        
Niepełnosprawność kandydata   

Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 

dokumenty mogą być składane: 

- w oryginale 

- w notarialnie poświadczonej kopii, 

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu 

-  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

III. 

       

Niepełnosprawność jednego z 

rodziców kandydata 

Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  – dokumenty mogą być 

składane: 

- w oryginale 

- w notarialnie poświadczonej kopii, 

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu 

-  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 
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IV. 

         

Niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata 

Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  – dokumenty mogą być 

składane: 

- w oryginale 

- w notarialnie poświadczonej kopii, 

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu 

-  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

V.   

         

Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 

Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dokumenty mogą być 

składane: 

- w oryginale 

- w notarialnie poświadczonej kopii, 

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu 

-  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

VI. 

         

Samotne wychowywanie 

kandydata w rodzinie (oznacza 

to wychowywanie dziecka 

przez pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w 

separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, 

osobę rozwiedzioną, chyba że 

osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno 

dziecko z jego rodzicem) 

Kandydat spełnia/nie 

spełnia kryterium 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub  separację lub akt zgonu mogą 

być składane: 

- w oryginale 

- w notarialnie poświadczonej kopii, 

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu 

-  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

VII. Objęcie kandydata pieczą Kandydat spełnia/nie Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 
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       zastępczą spełnia kryterium czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – dokument może być 

składany: 

 - w oryginale 

- w notarialnie poświadczonej kopii, 

- w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu 

-  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY PRZELICZANIA NA PUNKTY OCEN WYMIENIONYCH NA ŚWIADECTWIE KANDYDATOM ZWOLNIONYM Z EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY. 

 

Absolwentom szkół podstawowych zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz 

w związku ze szczególnym przypadkiem losowym lub zdrowotnym na punkty przelicza się oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

Laureaci lub finaliści przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, 

lub laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum 

Edukacji Artystycznej – są przyjmowani do I LO w Namysłowie w pierwszej kolejności (do wniosku o przyjęcie do szkoły należy 

dołączyć  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty – w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo 

poświadczonego dokumentu zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albo w 

postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata). 

 



14 
 

a) celującym - przyznaje się po 35 punktów, 

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów, 

c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów, 

d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów, 

e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów; 

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - przyznaje się 30 punktów, 

b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów, 

e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.   

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO w I LO w Namysłowie; 

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami        

(wniosek podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)          od 15.05.2023 r. do 19.06.2023 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 zamianę szkół do których kandyduje                od 23.06.2023 r. do 10.07.2023 r. do godz. 15.00 

 

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej          od 1.06.2023 r. do 13.06.2023r.  

 

 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali  

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,           do 15.06.2023r.  
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Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

 i kandydatów niezakwalifikowanych                     17 lipca 2023 r. 

 

Pełną treść terminów postępowania rekrutacyjnego stanowi  załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2  Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia  26 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

Tryb odwoławczy 

  

1. Do 28 lipca 2023r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.  

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 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 może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora 

szkoły służy skarga do sadu administracyjnego. 
 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,       od 17.07.2023 r. do 21.07.2023 r. do godz. 15.00 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

 i kandydatów nieprzyjętych           24.07.2023 r. do godz. 14.00  
 

       

 

 

 

Uwaga! 
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