
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
do 

XXIII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

  w  roku  szkolnym  2015/2016 

  
 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów: 

z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów: 

1a – dziennikarsko - artystyczny - język polski, historia, język angielski    
1b - prawnicza - język polski, wos, geografia    
1c - turystyczny - język angielski, drugi język obcy, geografia
1d - dietetyki i technologii żywienia - biologia, chemia
1e - politechniczny - matematyka, fizyka, informatyka    
1f - medyczny - biologia, chemia    
1g - matematyczno - architektoniczny - matematyka, geografia, historia sztuki    
1h - medyczny dwujęzyczny - biologia, chemia    
1i - ekonomiczny dwujęzyczny - matematyka, geografia, informatyka   

  

2. Na etapie rekrutacji do liceum uczeń dokonuje wyboru:

• obowiązkowych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,
• obowiązkowych przedmiotów uzupełniających. 

3. W procesie rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego  im. Nauczycieli Tajnego 
Nauczania w Lublinie punktowane są oceny z następujących zajęć edukacyjnych na 
świadectwie ukończenia gimnazjum: 

a) z języka polskiego
b) z trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od 

rozszerzenia programowego w danej klasie liceum ogólnokształcącego): 

• kl. A – język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie 
• kl. B – język obcy, wos, geografia 
• kl. C – język obcy, historia, geografia
• kl. D – język obcy, biologia, chemia
• kl. E – język obcy, matematyka, informatyka 
• kl. F – język obcy, biologia, chemia 
• kl. G – matematyka, informatyka, geografia 
• kl. H – język angielski, biologia, chemia 
• kl. I –  język angielski, matematyka, informatyka 



4. W procesie rekrutacji do klas dwujęzycznych (w zakresie języka angielskiego - kl. H i I) 
do XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie 
rezygnuje się z przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Kandydaci 
przyjmowani są wg obowiązujących zasad rekrutacji.

5. Szczegółowe zasady oraz kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 określa 
Kuratorium Oświaty w Lublinie w porozumieniu z Wydziałem Oświaty i Wychowania 
Urzędu Miasta Lublin 

6. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez gminę Miasto Lublin, w tym 
do XXIII Liceum Ogólnokształcącego  im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie; 
jest scentralizowany i odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do 
oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów 
wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych 
zgromadzonych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia.

7. Składanie wniosków przez kandydatów (w przypadku rekrutacji elektronicznej do szkół  
pierwszego wyboru) od 18 maja 2015 r. godz. 800 do 5 czerwca 2015 r. godz. 1500

8. Ewentualna zmiana wyborów szkół i preferencji oddziałów przez kandydatów 
od 19 czerwca 2015 r. od godz.800  do 23 czerwca 2015 r. godz. 1500

9. Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez 
kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną od 26 czerwca 2015 r. godz. 1000 
do 30 czerwca 2015 r. godz. 1200

10. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych oraz nie zakwalifikowanych do przyjęcia 
nastąpi 2 lipca 2015 r. do godz. 1000

11. Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej mają obowiązek potwierdzenia  podpisem 
woli podjęcia nauki w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego 
Nauczania w Lublinie oraz złożenia oryginałów świadectwa i zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego w dniach od 2 lipca godz. 1000 do 3 lipca 2015r. 
do godz. 1300

12. Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły oraz wolnych miejsc nastąpi 6 lipca 2015r. 
do godz. 1000

13. Przeprowadzenie II etapu rekrutacji zaplanowano w dniach od 6 lipca 
 od godz. 800 do 8 lipca 2015r. do godz. 1200

14. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc - 8 lipca 2015r. do godz. 1200

15. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w przypadku posiadania wolnych miejsc 
w szkole od 8 lipca 2015r. godz. 1200  do 31 sierpnia 2015r.


