
Kryteria rekrutacji
do 

XXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

  

§1 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu

rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1. 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone 
w skali procentowej dla zadań z zakresu:

· z języka polskiego
· z matematyki
· z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
· z przedmiotów przyrodniczych: chemia , fizyka ,biologia, geografia
· z języka obcego (poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2 pkt.

Przykład: uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego :
język polski – 80% ; matematyka – 65%; historia i wos – 59%; przedmioty przyrodnicze- 70%;
język obcy (poziom podstawy) – 96%
po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy :

80% x 0,2+ 65% x 0,2+59% x 0,2 +70% x 0,2 + 96% x 0,2 =16 +13 +11,8+ 14 + 19,2 = 74

Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt.

2. 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

a. 20 punktów – ocena: celujący,
b. 18 punktów – ocena: bardzo dobry,
c. 15 punktów – ocena: dobry,
d. 8 punktów – ocena: dostateczny,
e. 2 punkty – ocena: dopuszczający;

3. 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) łącznie maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu zgodnie z §4 Zarządzenia 
Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 23 lutego 2015r.



• finalista w konkursie przedmiotowym – 4 punkty
• laureat w konkursie lub olimpiadzie tematycznej – 4 punkty
• finalista w konkursie lub olimpiadzie tematycznej – 2 punkty

c) maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 pkt, 2 i więcej - 4 pkt.) za jedno 
z poniżej wskazanych osiągnięć:

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co 
najmniej na szczeblu powiatowym,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub 
zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu 
powiatowym,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub 
zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych 
co najmniej na szczeblu powiatowym,

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły
gimnazjalnej osiągnięć:

a. działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu — 
aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami 
charytatywnymi, lub

b. działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza 
w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie 
szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

c. udział w projekcie (programie dydaktyczno-wychowawczym)
o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, 
potwierdzony osiągnięciami ucznia.

4. W przypadku kandydata zwolnionego na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych za oceny 
z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na 
świadectwie ukończenia gimnazjum, do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
 przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 
zmianami), są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły 
ponadgimnazjalnej (szczegółowe regulacje zawarte są w art. 20d ustawy o systemie 
oświaty). 



§2
1. W procesie rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego  im. Nauczycieli Tajnego 

Nauczania w Lublinie punktowane są oceny z następujących zajęć edukacyjnych na 
świadectwie ukończenia gimnazjum: 

a. z języka polskiego
b. z trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od 

rozszerzenia programowego w danej klasie liceum ogólnokształcącego): 

kl. A – język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie 
kl. B – język obcy, wos, geografia 
kl. C – język obcy, historia, geografia
kl. D – język obcy, biologia, chemia
kl. E – język obcy, matematyka, informatyka 
kl. F – język obcy, biologia, chemia 
kl. G – matematyka, informatyka, geografia 
kl. H – język angielski, biologia, chemia 
kl. I –  język angielski, matematyka, informatyka 

§3 

1. Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego 
Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji 
do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego 

Konkursy organizowane przez 
Lubelskiego Kuratora Oświaty, 
których program obejmuje w całości 
lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego 
przedmiotu 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE: 
• z języka polskiego 
• z języka angielskiego 
• z języka niemieckiego 
• z języka francuskiego 
• z języka rosyjskiego 
• z języka hiszpańskiego 
• z historii 
• z biologii 
• z geografii 
• z fizyki 
• z matematyki 
• z chemii 
• konkurs języka polskiego - 

krasomówczy – dotyczy tylko 
konkursów, które odbyły się do 
roku szkolnego 2012/2013 

KONKURS TEMATYCZNY: 
• konkurs ortograficzny 



Konkursy organizowane przez 
Lubelskiego Kuratora Oświaty na 
mocy porozumienia z innymi 
podmiotami. 

KONKURSY TEMATYCZNE: 
• „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego” 
• „Losy Bliskich i losy Dalekich 

– życie Polaków w latach 1914 
– 1989” 

• „25 rocznica wyborów 
parlamentarnych z czerwca 
1989 r.” 

§4 

1. Wszystkie czynności związane z rekrutacją do  XXIII Liceum Ogólnokształcącym 
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie będą przeprowadzone według terminów 
ustalonych przez zarządzenie Kuratora Oświaty w Lublinie. 



Załącznik Nr 1

Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty dla uczniówgimnazjów, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do 
szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego

Konkursy organizowane przez Lubelskiego 
Kuratora Oświaty, których program 
obejmuje w całości lub poszerza treści 
podstawy programowej co najmniej 
jednego przedmiotu, co w postępowaniu 
rekrutacyjnym wyczerpuje postanowienie § 
8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do szkół publicznych oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 z późn.zm.).

Konkurs polonistyczny
Konkurs języka angielskiego
Konkurs języka niemieckiego
Konkurs języka francuskiego
Konkurs języka rosyjskiego
Konkurs języka hiszpańskiego
Konkurs języka polskiego – krasomówczy *
Konkurs historyczny
Konkurs biologiczny
Konkurs geograficzny
Konkurs fizyczny
Konkurs matematyczny
Konkurs chemiczny

* dotyczy tylko konkursów krasomówczych, które odbyły się do końca roku szkolnego 2012/2013


