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ZASADY   REKRUTACJI  
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZ. STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO W PŁOCKU 
 

ROK SZKOLNY 2022-2023 
 
1.) O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego, zwanego dalej w skrócie 

Liceum lub Szkołą, mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej. 
 
2.) O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:  

a.) wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 
b.) oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 
3.) 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 o systemie oświaty (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r), są przyjmowani w pierwszej kolejności 
do publicznej szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 2. 
 

4.) W roku szkolnym 2022-2023 planowany jest nabór do siedmiu klas pierwszych czteroletniego Liceum.  
4.1) W sześciu klasach : 1A, 1B, 1C, 1E, 1F, 1G, zaplanowano kształcenie w zakresie rozszerzonym z 2 lub 3 przedmiotów. W tych 
klasach na punkty przeliczane będą następujące oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
- język polski 
- matematyka 
- dwie najwyższe, spośród grupy następujących: języki obce nowożytne, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, 
fizyka, chemia, informatyka. 
4.2) W klasie ID, tworzonej w ramach innowacji zaplanowano kształcenie w zakresie rozszerzonym z 2 przedmiotów: matematyki oraz 
fizyki. W tej klasie na punkty przeliczane będą następujące oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
- język polski 
- matematyka 
- fizyka  
- najwyższa, spośród następujących: języki obce nowożytne. 
 

5.) O przyjęciu do wybranych przez kandydata klas pierwszych Liceum decyduje suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. 
 

6.) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się 
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego 
etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria o jednakowej 
wartości: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w 
rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
7.) Jeżeli nie jest możliwe przyjęcie ucznia do klasy, którą wybrał w trakcie rekrutacji, Liceum proponuje mu przyjęcie do klasy, którą 

podał w następnej kolejności lub do klasy o możliwie zbliżonym programie nauczania. 
 

8.) Szkoła zastrzega sobie prawo zmian w proponowanej ofercie klas pierwszych oraz ofercie języków obcych, między innymi w celu 
lepszego dostosowania się do oczekiwań kandydatów. 
 

9.) Niedostarczenie w określonym w harmonogramie rekrutacji terminie dokumentów wymaganych od kandydata lub zabranie wcześniej 
złożonych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania do Liceum. 
 

10.) Szkoła uczestniczy w informatycznym systemie, wspomagającym proces rekrutacji. 
 

11.) W procesie rekrutacji do Liceum ustala się następujący szczegółowy sposób punktowania (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 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). 

Tabela nr 1 
LP Kryterium Uzyskana ilość punktów Max.  

pkt. 

1. Egzamin 
ósmoklasisty 

Należy zsumować: 
wynik [%] z języka polskiego razy 0,35; 
wynik [%] z matematyki razy 0,35; 
wynik [%] z języka obcego nowożytnego razy 0,3; 

100  
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2. 

Oceny na 
świadectwie 
ukończenia 
szkoły 
podstawowej * 
 

za każdą ocenę:         celującą  - 18 pkt. 
          bardzo dobrą  - 17 pkt. 
          dobrą                  - 14 pkt. 
          dostateczną  -  8 pkt. 
          dopuszczającą                  -  2 pkt. 

72 

3. 

Osiągnięcia 
ucznia 
wymienione na 
świadectwie 
ukończenia 
szkoły 
podstawowej. 
 

(W przypadku 
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, 
przyznaje się 
jednorazowo 

punkty za 
najwyższe 

osiągnięcie tego 
ucznia w tych 
zawodach.) 

1)  uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  
a) finalisty konkursu przedmiotowego  – 10 pkt.  
b) laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 pkt. 
c) 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 z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy 
o systemie oświaty: 
a) finalisty konkursu z przedmiotu/ów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt. 
b) laureata turnieju z przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  4 pkt. 
c) finalisty turnieju z przedmiotu/ów 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 interdyscyplinarnego – 7 pkt.                                                           
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/ów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 7 pkt. 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 5 pkt. 
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu/ów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artyst. – 7 pkt. 
e) tytułu laureata turnieju przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artyst. – 3 pkt. 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artyst. – 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 szkoły, na szczeblu: 
a) międzynarodowym – 4 pkt.    b) krajowym – 3 pkt.    c) wojewódzkim – 2 pkt.    d) powiatowym – 1 pkt.                                                                           
 

18 ** 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7  
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu 3  

*  - wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły. 
** - w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

razem 
max. 
200  

 

12.)    Osobom zwolnionym  z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o 
systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z Tabelą nr 2. 

Tabela nr 2 

nazwa przedmiotu: ilość punktów za ocenę z przedmiotu: maksymalna 
ilość punktów: celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

język polski 35 30 25 15 10 35 
matematyka 35 30 25 15 10 35 
język obcy nowożytny 30 25 20 10 5 30 
 Łączna maksymalna ilość punktów: 100 

 
13.)     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie 

art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w Tabeli nr 2, oceny wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy 
zwolnienie. 
 

14.)     Kandydatów powracających z zagranicy przyjmuje się według odrębnych przepisów. 
 

 
 


