
Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej 

X Liceum Ogólnokształcącego 

im. I. J. Paderewskiego Akademickiego w Katowicach  

na rok szkolny 2023/2024 

 

I. Podstawa prawna 

 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024, 

 

- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) 

 

II. Oferta edukacyjna oddziałów klas pierwszych 

 
X LO im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza 

nabór do 4 oddziałów. 

 

 

ODDZIAŁ GRUPA 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 
JĘZYKI OBCE 

DODATKOWY PRZEDMIOT 
OBOWIĄZKOWY 

A 

językowa 

A1 

hiszpańska 

j. angielski 

biologia 

język angielski 

język hiszpański 

(podstawa lub 

kontynuacja) 

język hiszpański z elementami 

kultury i literatury 

A2 

chińska 

j. angielski 

geografia 

język angielski 

język niemiecki 

(podstawa lub 

kontynuacja) 

język chiński 

 

 



ODDZIAŁ GRUPA 
PRZEDMIOTY 

ROZSZERZONE 
JĘZYKI OBCE 

DODATKOWY PRZEDMIOT 
OBOWIĄZKOWY 

B 

ścisła 

B1 

medyczna 

biologia 

chemia 

język angielski 

język rosyjski 

(podstawa lub 

kontynuacja) 

fizyka medyczna 

B2 

informatyczna 

informatyka 

matematyka 

fizyka 

język angielski 

język niemiecki 

(podstawa lub 

kontynuacja) 

 

C 

filmowo – 

teatralna 

C1 

teatralna 

j. polski 

historia 

język angielski 

język francuski 

(podstawa lub 

kontynuacja) 

wiedza o teatrze 

C2 

filmowa 

(montaż filmu) 

j. polski 

geografia 

język angielski 

język rosyjski 

(podstawa lub 

kontynuacja) 

montaż filmu 

D 

medialna 

D1 

dziennikarska 

j. polski 

WOS 

język angielski 

język francuski 

(podstawa lub 

kontynuacja) 

język polski w mediach 

podstawy multimediów 

D2 

reporterska 

j. polski 

j. angielski 

język angielski 

język niemiecki 

(podstawa lub 

kontynuacja) 

język angielski w mediach 

podstawy fotografii 

 

Oddziały będą podzielone na dwie grupy 1 i 2 ze względu na dodatkowy przedmiot obowiązkowy i/lub 

przedmioty rozszerzone. W elektronicznym systemie naboru oddziały będą wskazane jako dwie oddzielne 

grupy: 1 oraz 2 i dla obu grup będzie oddzielnie przeprowadzana rekrutacja. Kandydat już podczas wyboru 

(na stronie slaskie.edu.com.pl) szkoły i oddziału, musi wybrać, które rozszerzenia i dodatkowe przedmioty 

obowiązkowe chce realizować w danym oddziale, czyli musi wybrać, do której z grup ubiega się                     

o przyjęcie: 1 lub 2. 

System elektroniczny przelicza punkty kandydata w ramach tylko i wyłącznie wskazanej grupy, a nie całego 

oddziału. Kandydat nie ma ograniczeń w ilości wybranych oddziałów w danej szkole stąd może wybrać grupę 

1 oraz 2 w odpowiedniej kolejności według własnych preferencji. 

 



Obowiązkowe przedmioty dodatkowe: 
 

 

- język hiszpański z elementami kultury i literatury hiszpańskiej to przedmiot, na którym zabierzemy 

Cię w wirtualną podróż po Hiszpanii i Ameryce Południowej, dzięki czemu poznasz najciekawsze 

zabytki Hiszpanii i dowiesz się gdzie najlepiej spędzić wakacje, a dzięki lekcjom o najsłynniejszych 

pisarzach i artystach świata hiszpańskojęzycznego zabłyśniesz wiedzą przed niejednym Hiszpanem; 

 

 

- język chiński to przedmiot, na którym nauczysz się podstaw standardowego języka chińskiego 

(poznasz około 400 znaków i dowiesz się, w jaki sposób możesz łatwo nauczyć się kolejnych), 

weźmiesz udział w warsztatach prowadzonych przez rodowitych Chińczyków i poznasz zwyczaje, 

tradycje i kulturę Chin; 

 

 

- fizyka medyczna to przedmiot, który pozwoli Ci spojrzeć na ludzki organizm jak na ogromne 

laboratorium fizyczne i wprowadzi Cię do głębszego studiowania zjawisk z pogranicza biologii i fizyki; 

 

 

- wiedza o teatrze to przedmiot, na którym przyjrzysz się genezie i ewolucji sztuki dramatycznej oraz 

znajdziesz inspirację do stawiania kroków na deskach scenicznych; 

 

 

- montaż filmu to zajęcia, na których poznasz zasady tworzenia filmu; będziesz tworzyć różne formy 

filmowe (np. dokument, animację, teledysk); dowiesz się jak przygotować scenariusz, scenopis, 

storyboard; jak poprowadzić ruch kamery oraz jak poprawnie zmontować przygotowany materiał. 

 

 

- język polski w mediach to przedmiot, na którym nauczysz się skutecznie przemawiać, jednocześnie 

budując swój pozytywny wizerunek w mediach oraz poznasz podstawowe formy i gatunki 

dziennikarskie, a także pracę rozgłośni radiowej i studia telewizyjnego 

 

 

- podstawy multimediów, na których dowiesz się jak prowadzić tematyczny vlog (wideo blog), 

przygotowywać profesjonalne materiały na social media; nauczysz się projektować znaki graficzne, 

fotografować oraz montować krótkie formy filmowe. 

 

 

- język angielski w mediach, na którym poszerzysz swoją praktyczną znajomość języka angielskiego 

poprzez pracę z autentycznymi tekstami i materiałami dziennikarskimi ze świata (artykułami na 

stronach internetowych i w tradycyjnej prasie, materiałami video, podcastami, blogami, itp.) oraz 

poznasz typowe wyrażenia i różne style języka mediów. 

 

 

- podstawy fotografii, na których poznasz zasady kompozycji oraz różne techniki fotograficzne; 

nauczysz się fotografować profesjonalnym sprzętem, obrabiać zdjęcia; będziesz tworzyć 

fotoreportaże, przygotowywać profesjonalne materiały na social media 

 



III. Kryteria rekrutacji 

 
1. Rekrutacja do X LO im. I. J Paderewskiego Akademickiego w Katowicach odbywa się drogą 

elektroniczną. 

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klasy pierwszej kieruje komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Kandydat do szkół ponadpodstawowej może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W 

każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów zapisanych w kolejności zgodnej  

z preferencjami kandydata. 

4. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. 

5. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły 

kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną  

kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

6. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 

7. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

8. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do 

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

9. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od jego otrzymania. 

10. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

11. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje 

niedopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego  

osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym. 

12. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. Podczas rekrutacji do 

obliczenia punktów brane są pod uwagę: 

- wyniki egzaminu ósmoklasisty – są one przeliczane na punkty według zasady, że każdy procent 

odpowiada 0,35 pkt (j. polski i matematyka) oraz 0,3 pkt (język obcy nowożytny), czyli z każdego 

zakresu j. polski i matematyka maksymalnie można uzyskać 35 pkt, a z zakresu języka obcego 

nowożytnego maksymalnie można uzyskać 30 pkt a z wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać 

maksymalnie 100 pkt 

- wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego,  

matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających  

punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału X LO – maksymalnie można uzyskać 

72 pkt 

- zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez 

kandydata oddziału, do której chciałby uczęszczać: 



ZAGADNIENIE PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA 
PUNKTACJA 

MAKSYMALNA 

Język polski 

celujący – 18 
bardzo dobry – 17 

dobry – 14 
dostateczny – 8 

dopuszczający - 2 

18 

matematyka 

celujący – 18 
bardzo dobry – 17 

dobry – 14 
dostateczny – 8 

dopuszczający - 2 

18 

trzecie wybrane zajęcia 

edukacyjne 

celujący – 18 
bardzo dobry – 17 

dobry – 14 
dostateczny – 8 

dopuszczający - 2 

18 

czwarte wybrane zajęcia 

edukacyjne 

celujący – 18 
bardzo dobry – 17 

dobry – 14 
dostateczny – 8 

dopuszczający - 2 

18 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej 
18 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 

(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 
3 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu 

ósmoklasisty przez Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego 

otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY MAKSYMALNIE 100 PKT 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty 

j. polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 35 punktów 

matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 35 punktów 

język obcy nowożytny (podstawowy) - 0,3 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 30 punktów 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 

 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 pkt. 



Punkty przyznawane są za: 

a) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

- tytułu Finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub Inter dyscypliny – przyznaje się 7 punktów 

- tytułu finalisty, konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów 

 

b)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

- tytuł Finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

- tytuł Finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub  

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje 

się 5 punktów, 

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

- tytułu finalisty, konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty, 

 

d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy  artystycznych i sportowych organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: 

- międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 

- krajowym - przyznaje się 3 punkty, 

- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,  

- powiatowym przyznaje się 1 punkt.  

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły określa Śląski Kurator Oświaty. Punkty są 

przyznawane za osiągnięcia za zawody wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły zgodnie z wykazem przedstawionym w decyzji 

Śląskiego Kuratora Oświaty. 

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, wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły, 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 pkt. 

 



 

Zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty. 

ODDZIAŁY GRUPA PRZEDMIOT 1 PRZEDMIOT 2 PRZEDMIOT 3 PRZEDMIOT 4 

A 
Językowa 

hiszpańska j. polski matematyka j. angielski biologia 

chińska j. polski matematyka j. angielski geografia 

B 
Ścisła 

medyczna j. polski matematyka biologia chemia 

informatyczna j. polski matematyka informatyka fizyka 

C 
Filmowo- 
Teatralna 

teatralna j. polski matematyka historia 
najwyższa z: 

geografii, WOS-u, 
j. angielskiego 

 
filmowa 

(montaż filmu) 
j. polski matematyka geografia 

najwyższa z: 
historii, WOS-u, 
j. angielskiego 

D 
Medialna 

dziennikarska j. polski matematyka WOS 
najwyższa z: 

historii, geografii, 
j. angielskiego 

reporterska j. polski matematyka j. angielski 
najwyższa z: 

historii, WOS-u, 
geografii 

 

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie 

art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i 

języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza 

się na punkty, przy czym za uzyskanie z:  

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

 celującym – przyznaje się po 35 punktów,  

 bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,  



 dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

 dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,  

 dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;  

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

 celującym – przyznaje się 30 punktów,  

 bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,  

 dobrym – przyznaje się 20 punktów,  

 dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,  

 dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.  

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 

egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego 

przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, 

wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób 

określony powyżej. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego 

nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony powyżej, z tym że na 

punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego. 

14. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału X LO w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych 

punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnym 

na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o 

jednakowej wartości: 

- niepełnosprawność kandydata.  

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.  

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.  

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.  

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.  

- objęcie kandydata pieczą zastępczą 

16. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku X LO list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum.  

17. Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty i innych wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w 

harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem woli i podstawą do umieszczenia zakwalifikowanego 

ucznia na liście przyjętych do liceum. Nie przekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych 

dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem kandydata z listy 

uczniów.  

18. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku X LO list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do liceum.  

19. Kandydaci nie przyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację w przypadku 

nieodebrania złożonych dokumentów zostaną one zniszczone (wrzesień 2023 r.). 

20. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty 

oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty 

wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności 

z maksymalną liczbą punktów. 

 

 



IV. Terminy rekrutacji: 

 

L.P. CZYNNOŚCI TERMINY 

1.  

Jeżeli XLO jest szkołą pierwszego wyboru, celem 
weryfikacji, należy złożyć wniosek wydrukowany z 

systemu naboru elektronicznego, podpisany przez co 
najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna. 

Wniosek o przyjęcie do szkoły może być także złożony 
poprzez elektroniczny system naboru jako e-wniosek. 

od 15 maja 2023 r. 
do 19 czerwca 2023 r. 

do godz. 15:00 

2.  

Uzupełnienie przez kandydata swoich danych w 
systemie naboru elektronicznego przez wpisanie ocen 
ze świadectwa ukończenia szkoły, wyników egzaminu 

oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie 
(najpóźniej do dnia oddania dokumentów do szkoły). 

od 23 czerwca 2023 r. 
do 9 lipca 2023 r. 

3.  

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 zmianę szkół do których kandyduje. 

od 23 czerwca 2023 r. 
do 10 lipca 2023 r. 

4.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły oraz osiągnięć kandydatów. 

do 10 lipca 2023 r. 
do godz. 15:00 

5.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych. 

18 lipca 2023 r. 

6.  

Potwierdzenie woli przyjęcia do Liceum poprzez 
dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie zostały złożone 

wcześniej). 

od 18 lipca 2023 r. 
do 25 lipca 2023 r. 

do godz. 15:00 

7.  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

26 lipca 2023 r. 
do godz. 14:00 

 

 

 

 

 

 



V. Terminy rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym 

 

L.P. CZYNNOŚCI TERMINY 

1.  

 
Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z 
dokumentami w rekrutacji uzupełniającej do 

wszystkich oddziałów 

od 27 lipca 2023 r. 
do 1 sierpnia 2023 r. 

do godz. 15.00 

2.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w 
rekrutacji uzupełniającej 

8 sierpnia 2023 r. 

3.  

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna 
kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego 

od 8 sierpnia 2023 r. 
do 14 sierpnia 2023 r. 

do godziny 15.00 

4.  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 

16 sierpnia 2023 r. 
do godziny 14.00 

 

 

VI. Wymagane dokumenty: 

Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami: 

- oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły kserokopia świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej. 

- oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

- kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu 

Ministerstwa Edukacji i Nauki 

 

VI. Wykaz dokumentów składanych przez kandydata zakwalifikowanego do  
      X Liceum Ogólnokształcącego: 
 

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
- oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
- 2 podpisane fotografie legitymacyjne, 
- wypełniony przez rodziców/prawnych opiekunów kwestionariusz (do pobrania na stronie szkoły z 

zakładki zgody i oświadczenia). 
 


