
 

Informacja dla przyszłych uczniów klasy pierwszej 

w roku szkolnym 2022/2023 

 

Gratulujemy zakwalifikowania do oddziału klasy pierwszej LXVII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego! 

 

1. W celu zakończenia procesu rekrutacji i uzyskaniu statusu ucznia naszego Liceum 

należy dostarczyć: 

1)  oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał 

zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

 

2) Ankietę ewidencyjna wraz z 2 zdjęciami w wersji papierowej oraz przesłanie 

zdjęcia w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@jezioranski.edu.pl (JPG lub 

JPEG w rozmiarze do 5 MB i wymiarach minimum 492x633 pikseli, podpisane 

w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą). Druk znajduje się na 

stronie szkoły. 

Uwaga: Ankieta ewidencyjna zawiera punkt dotyczący wyboru pierwszego języka 

obcego.  

 

28 lipca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna na podstawie osiągnieć (liczby punktów w 

systemie rekrutacyjnym) oraz preferowanych języków zaznaczonych przez kandydata 

na ankiecie ewidencyjnej, tworzy i ogłasza listę przyjętych uczniów do danego oddziału 

na dany język obcy, zgodnie z limitem miejsc: 10 os. - j. hiszpański, 22 os. - j. niemiecki 

na klasę.  

Oznacza to, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na dany język obcy w 

każdym oddziale, o kwalifikacji do konkretnej grupy językowej decyduje zdobyta liczba 

punktów w systemie rekrutacyjnym. Uczniowie (którzy nie mają wystarczającej liczby 

punktów do grupy językowej z wybranym przez siebie językiem pierwszej preferencji) 

zostaną przydzieleni na język obcy drugiej preferencji. 

 

2. W terminie 5-7 września 2022 roku organizujemy wyjazd integracyjny do 

Kazimierza Dolnego dla uczniów klas pierwszych – materiał do pobrania na stronie 

szkoły. Karta uczestnika będzie umieszona na stronie szkoły 25 lipca wraz z informacją 

o sposobie i miejscu jej dostarczenia. 

 

3. W szkole dokumentacja nauczania prowadzona jest za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego Librus. Dane do logowania zostaną przekazane rodzicom na 

pierwszym zebraniu 1 września 2022 roku poświęconemu wyjazdowi integracyjnemu 

uczniów. 

 

4. Informacja o godzinie rozpoczęcia roku szkolnego będzie zamieszczona na stronie 

internetowej szkoły w drugiej połowie sierpnia. Należy obowiązkowo zaplanować swoją 

obecność w szkole 1 września, gdyż po uroczystości inauguracyjnej rok szkolny, 

odbędzie się obowiązkowy test poziomujący z języków obcych stanowiący 

podstawę do podziału wszystkich uczniów danego rocznika na grupy lekcyjne. 

 

5. Podręczniki –  lista zamieszczona stronie internetowej szkoły. W przypadku 

przedmiotów nie uwzględnionych na liście informacje o wybranym podręczniku 

przekażą nauczyciele na pierwszej lekcji. 



  

6. Kartę zdrowia, którą otrzymaliście Państwo ze szkoły podstawowej, uczeń powinien 

dostarczyć bezpośrednio do gabinetu pielęgniarki szkolnej LXVII LO (pierwsze piętro 

gabinet nr 18) w dniu 2 września 2022 roku. 

 

7. Opinię PPP dotyczącą dysleksji należy dostarczyć we wrześniu do gabinetu 

psychologa/pedagoga szkolnego (drugie piętro gabinet nr 29) w wersji papierowej 

wraz z zamieszczonym na stronie szkoły drukiem:  Druk dotyczący przekazania 

opinii PPP szkole. Termin doręczenia pozostałych orzeczeń i opinii PPP 

należy skonsultować indywidulanie ze szkołą, a ich złożenie odbywa się 

również z wykorzystaniem  zamieszczonego na stronie szkoły druku:  Druk 

dotyczący przekazania opinii PPP szkole. 
 

8. Orzeczenie o niepełnosprawności ucznia należy dostarczyć do 1 września do 

sekretariatu szkoły wraz z zamieszczonym na stronie szkoły drukiem:  Druk 

dotyczący przekazania opinii PPP szkole.  
 

9. Uczniowie samowolnie nie mogą opuszczać budynku szkoły w trakcie zajęć.  

W przypadku konieczności zwolnienia dziecka z lekcji należy dzień wcześniej pobrać 

ze strony szkoły druk Zwolnienie z zajęć lekcyjnych wypełnić i podpisać. Uczeń druk 

przekazuje do wychowawcy klasy.  

 

 

10. Długotrwałe zwolnienia z w-f należy zgłosić nauczycielowi w-f na pierwszych 

zajęciach, zaświadczenie lekarskie przekazujemy nauczycielowi  wraz z drukiem 

zamieszczonym na stronie szkoły Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania 

fizycznego. 
 

11. Zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia Oświatowego Warszawa. 

Deklaracja i informacje do pobrania ze strony szkoły. Walne Zebranie Stowarzyszenia 

odbędzie się 14 września 2022 roku. 

 

Każdy z druków może zostać pobrany z naszej strony internetowej w zakładce DO 

POBRANIA.  
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