
 

Kryteria przyjęcia oraz terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 

do Liceum Ogólnokształcącego w Dukli 

Na podstawie 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 oraz § 11b ust. 2 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.)  

podaję kryteria przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego w Dukli:  

Przy przyjmowaniu do klasy pierwszej czteroletniego liceum przyjmowani będą kandydaci posiadający 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria jest większa niż liczba wolnych miejsc 

w szkole, będzie brana pod uwagę ilość punków jakie uzyskał kandydat  podczas postępowania 

rekrutacyjnego.  

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego może otrzymać 

w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:  

a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 100 pkt  

b) za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów       72 pkt  

c) za szczególne osiągnięcia w zawodach i konkursach odnotowanych na świadectwie   18 pkt  

d) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem     7 pkt  

e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, szczególnie wolontariatu  3 pkt  

2. Sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne wyników egzaminu ósmoklasisty:  

Punkty za egzamin ósmoklasisty – 100 pkt. 

1) wynik z języka polskiego   100%  ×  0,35 = 35 pkt 

2) wynik z matematyki  100%  ×  0,35 = 35 pkt  

3) wynik z języka obcego nowożytnego  100%  ×  0,30 = 30 pkt  

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

1) celujący   - 18 pkt  

2) bardzo dobry   - 17 pkt  

3) dobry    - 14 pkt  

4) dostateczny     -   8 pkt  

5) dopuszczający   -   2 pkt  

Oceny z następujących przedmiotów na świadectwie, które będą punktowane podczas rekrutacji 

(maksymalnie 72 punkty): 

język polski i język obcy na wszystkie profile oraz:  

1. geografia i wychowanie fizyczne lub wiedza o społeczeństwie na profil turystyczno –  językowy; 

2. historia i wiedza o społeczeństwie            na profil humanistyczno –  prawny; 

3. geografia i wychowanie fizyczne lub wiedza o społeczeństwie na profil ratowniczo – mundurowy 

i do oddziału przygotowania wojskowego. 

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie zawody wiedzy, artystyczne  i  sportowe organizowane  

przez kuratora oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych 

zawodach, wykazane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty  w stosownym zarządzeniu.  

Liceum Ogólnokształcące  
im. Świętego Jana z Dukli w Dukli 

u. Armii Krajowej 1, 38-450 Dukla 

REGON: 000261947, NIP: 6842602903 



Tytuł laureata lub finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty musi być 

potwierdzony stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora Oświaty. 

Terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego (określone przez MEN):  

Lp. Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i 

oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, 

oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych 

predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe  

od 15 czerwca 2020 r.  

do 10 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00 

2 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

od 26 czerwca 2020 r.  

do 10 lipca 2020 r. do 

godz. 15.00 

3 

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału 

międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole 

ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów 

szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. 

od 15 czerwca 2020 r. 

do 22 czerwca 2020 r. 

do godz. 15.00 

4. 
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, 

terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7 
do  12 czerwca 2020 r. 

5 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 
od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca   

II termini do 30 lipca 2020 r. 

6 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* 
od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca   

II termin1 do 30 lipca 2020 r. 

7 
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)* 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca   

II termin1 do 30 lipca 2020 r. 

8 
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 

I termin do 9  lipca  2020 r.;  

II termin do 31 lipca 2020 r.; 

9 
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,  

I termin do 9  lipca  2020 r.;  

II termin do 31 lipca 2020 r.;  

10 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  

językowych (klasa wstępna).  

I termin do 9  lipca  2020 r.; 

II termin do 31 lipca 2020 r.;  

11 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  

kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół  

od 31 lipca do  4 sierpnia 

2020 r. do godz. 15.00 

12 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 4 sierpnia 2020 r. 

13 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta 

(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach 

do 11 sierpnia 2020 r. 

14 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
12 sierpnia  2020 r.  

15 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie  

od 15 czerwca 2020 r.  

do 14 sierpnia 2020 r.   



Lp. Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

16 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 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 

ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − 

także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i 

orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do 

kierowania pojazdem**. 
 

od 13 sierpnia   

do 18 sierpnia 2020 r.  

do godz. 15.00 

 

17 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

19 sierpnia 2020 r.  

- do godz. 14.00 

18 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 
19 sierpnia 2020 r.  

19 
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych  
do 20  sierpnia 2020 r. 

20 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 
do 22  sierpnia  2020 r.  

21 
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia 

o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

22 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia 

otrzymania uzasadniania 

odmowy przyjęcia  

23 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora 

szkoły 
 

 

Niezbędne dokumenty składane przez kandydata:  

a) wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania lub wypełnienia na stronie 

http://liceum.dukla.pl/rekrutacja/); 

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;  

c) zaświadczenie  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;  

d) dwie podpisane na odwrocie fotografie;  

e) kartę zdrowia;  

f) w przypadku posiadania tytułu finalisty lub laureata konkursu organizowanego przez 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub olimpiady przedmiotowej – stosowne zaświadczenie 

 

 

 

 

                                                           

Dyrektor

Jan Drajewicz

Dyrektor 

 
mgr Jan Drajewicz 


