
Kryteria rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie 

w roku szkolnym 2022/2023 

dla absolwentów szkół podstawowych - do liceum 4-letniego 
 
 

 
 

Lp. 

 
 

Kryterium 

 
 

Liczba punktów 

Dokumenty 

niezbędne 

do potwierdzenia 

kryteriów 

 

 
Łącznie 

 
200 pkt - ogólna maksymalna 

liczba punktów możliwych do 

uzyskania 

 

1. Punkty przyznane za oceny z zajęć 

edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły: 

ocena pkt. 

6 - 18 

5 - 17 

4 - 14 

3 - 8 

2 - 2 

72 pkt - ogólna maksymalna liczba 

punktów możliwych do uzyskania 

za oceny z zajęć edukacyjnych 

z następujących przedmiotów 

wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły: język polski, 

matematyka, język obcy 

obowiązkowy, przedmiot do 

wyboru wskazany przez szkołę 

 
 
 

Świadectwo 

ukończenia szkoły 

podstawowej 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 100 pkt - maksymalna liczba 

punktów możliwa do 

uzyskania 

Zaświadczenie o 

wynikach egzaminu 

ósmoklasisty 

3. Świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej z wyróżnieniem 

7 pkt Świadectwo 

ukończenia szkoły 

podstawowej 

4. Szczególne osiągnięcia wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej 

18 pkt - maksymalna liczba 

punktów możliwych do uzyskania 

Świadectwo 

ukończenia szkoły 

podstawowej 

(osiągnięcia ucznia 

wymienione na 

świadectwie 

ukończenia szkoły 
podstawowej) 

 I. 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 

II. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ogólnopolskim lub międzynarodowym albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, wojewódzkim przeprowadzonymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy 
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tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych, objętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

10 pkt 

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych, nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

4 pkt 

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych, nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

3 pkt 

III. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego 

10 pkt 

tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 pkt 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego 

5 pkt 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt 

tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 pkt 

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

3 pkt 

IV. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o 

zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzonymi 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 

10 pkt 

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej 

7 pkt 

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej 

5 pkt 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

7 pkt 

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

3 pkt 
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 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

2 pkt  

V. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 

w punktach I-IV artystycznych lub sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 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 

3 pkt Świadectwo 

ukończenia 

gimnazjum 

 
 

Kryteria dodatkowe 

 
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  i 

konieczności rozstrzygnięcia, który kandydat zostanie umieszczony na liście osób zakwalifikowanych do 

szkoły 

1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi 

możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 
2. W przypadku, gdy w/w kryterium nie przyniesie rozstrzygnięcia, brane są pod uwagę łącznie 

kryteria przedstawione poniżej, wg zasady, że uczeń spełnia (1 pkt) lub nie spełnia (0 pkt) każdego 

z następujących kryteriów: 

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 


