
ZASADY REKRUTACJI 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

W SYCOWIE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ  

PODSTAWOWYCH 

ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
 

 

1. Oferta edukacyjna dla kandydatów po szkole podstawowej na rok szkolny 

2022/2023 

 

 

PROFIL  KLASY ROZSZERZENIA JĘZYKI  OBCE 

PRZEDMIOTY 

PUNKTOWANE 

W  REKRUTACJI 

MEDYCZNA  - pod 

patronatem Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

biologia, 

chemia, 

j.obcy  

j. angielski 

lub 

j.niemiecki 

j.polski 

matematyka 

biologia 

j.obcy** 

EKONOMICZNA - pod 

patronatem Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

matematyka, 

geografia,  

j.obcy 

j.angielski 

lub 

j.niemiecki 

j.polski 

matematyka 

geografia 

j.obcy** 

HUMANISTYCZNA - pod 

patronatem Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

j.polski, 

historia, 

j.obcy 

j.angielski 

lub 

j.niemiecki 

j.polski 

matematyka 

historia 

j.obcy** 

 
 

**wybrany na egzaminie ósmoklasisty 

 

 

2. Wymagane dokumenty:  
 

 - wniosek o przyjęcie do szkoły 

 - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

 - zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 - 2 zdjęcia 

 - dodatkowe dokumenty : 
 

 wypełniony Załącznik nr 1 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych i 

Wizerunkowych dziecka) oraz Załącznik nr 2  

 

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim 



 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (oryginał lub kopia) 

 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu (oryginał lub kopia) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oryginał) 

 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 

dnia 

i) 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (oryginał 

lub kopia), 

 

 opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z 

problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia) 

 

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oryginał) 

 

3. Szkolny punkt informacyjny: 
 

Szkolny punkt informacyjny dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki w Sycowie będzie działał od 16 maja 2022 r. do zakończenia rekrutacji w godz. 

od 8.00 do 15.00.  

Obsługa punktu rekrutacyjnego będzie udzielała informacji bezpośredniej lub telefonicznej 

pod numerem tel. (62) 785 22 41.  

 

 

4. Informacje końcowe:  
 

Informacji dotyczących rekrutacji na bieżąco udziela dyrektor szkoły.  

 

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. 


