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ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO LICEUM LOTNICZEGO 

obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 
 

AKTUALIZACJA 26 maja 2020 r. 
 

Zadaniem Liceum jest przygotowanie kandydatów na studia w Lotniczej Akademii 

Wojskowej w Dęblinie na kierunek pilot samolotów odrzutowych. Nauka trwa 4 lata. 

Szkoła realizuje w każdym oddziale rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki  

i języka angielskiego; drugim językiem obcym jest język niemiecki. W szkole nie ma 

innego profilu kształcenia. 
 

Uczniowie mają zagwarantowany bezpłatny internat, wyżywienie, opiekę 

lekarską i umundurowanie. Uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu 

lotniczym.  
 

Praktyczne szkolenie lotnicze odbywa się w okresie wakacyjnym: 

 po klasie II uczniowie wykonują skoki spadochronowe; 

 po klasie III uczniowie odbywają podstawowe szkolenie szybowcowe; 

 po klasie IV, po uzyskaniu odpowiedniej kategorii zdrowia, absolwenci odbywają 

szkolenie samolotowe. 
 

WARUNKI NABORU 
 

   W roku szkolnym 2020/2021 szkoła przyjmie do I klasy 54 kandydatów, w tym 5 dziewcząt 

– absolwentów szkoły podstawowej. Przewidywana liczba nowoprzyjętych dziewcząt 

uwarunkowana jest możliwościami zakwaterowania ich w żeńskiej części internatu OLL. 
 

Kandydaci muszą spełniać niżej wymienione warunki: 

1. Posiadają obywatelstwo polskie. 

2. W roku kwalifikacyjnym nie ukończyli 15 roku życia. 

3. Posiadają zaświadczenie o zdolności do nauki w OLL Dęblin, wydane przez Medyczny 

Zespół Rekrutacyjny Ośrodka Badań Orzecznictwa Lotniczo-Lekarskiego i Medycyny 

Pracy w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, na podstawie badań 

wykonanych na koszt kandydata. 

4. Złożą pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły. 

5. Przedłożą: 

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

b) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

c) pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na objęcie opieką zdrowotną uczniów, 

    na czas pobierania przez nich nauki w szkole. 
 

REKRUTACJA 
 

W terminie od 1 listopada do 15 czerwca roku szkolnego poprzedzającego naukę w 

klasie pierwszej należy przesłać na adres OLL: 

1. wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły; 

2. podanie kandydata o przyjęcie do szkoły; 

3. życiorys kandydata; 

4. potwierdzoną przez macierzystą szkołę kserokopię świadectwa ukończenia VII klasy 

szkoły podstawowej; 

5. deklarację przystąpienia do badań lotniczo-lekarskich w Wojskowym Instytucie 

Medycyny Lotniczej w Warszawie; 

6. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. 
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Kandydaci do Liceum Lotniczego winni spełniać podstawowe wymogi zdrowotne: 

1. prawidłowa budowa ciała (wzrost 160-185 cm; prawidłowa masa ciała); 

2. wyleczone uzębienie (obecność 2 ognisk próchnicy wymaga leczenia); 

3. pełna drożność dróg oddechowych, brak zmian w zatokach przynosowych; 

4. płynna, wyraźna wymowa (kandydaci z zaburzeniami mowy lub w trakcie leczenia 

zaburzeń mowy nie będą przyjmowani); 

5. pełna ostrość wzroku (wady refrakcji, zez, niezdolność rozróżniania barw eliminują 

kandydata z dalszych badań); 

6. prawidłowy stan układu sercowo-naczyniowego (m.in. zaburzenia rytmu, 

przewodzenia, wady serca stanowią przeciwwskazania do dalszych badań). 
 

Kandydat zostanie powiadomiony o terminie badań lotniczo-lekarskich, które odbywają 

się w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Badania trwają do 3 dni.  

W trakcie badań nie zapewniamy bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania. Kandydat 

zgłasza się na badania wypoczęty i na czczo. Badania lekarskie kandydata do OLL 

wykonywane są na koszt kandydata. Według cennika WIML w Warszawie całkowity koszt 

badań kandydata do OLL wynosi 1985,00 zł. Kandydat zgłasza się na badania z rodzicem 

(opiekunem prawnym) i legitymacją szkolną. Prosimy o zabranie ze sobą posiłku po badaniu 

laboratoryjnym. Kandydatki do OLL przyjeżdżają z zaświadczeniem od ginekologa. Istnieje 

możliwość spożywania posiłków na miejscu (odpłatnie).  

 

L.p. Rodzaj badania Cena 

1. Specjalistyczne badania lekarskie:  

 Internista 70,00 zł 

Chirurg 70,00 zł 

Okulista 70,00 zł 

Laryngolog 70,00 zł 

Neurolog 70,00 zł 

Stomatolog 70,00 zł 

Ginekolog – osoby płci żeńskiej przyjeżdżają z pozytywną opinią 

ginekologa 

 

2. Badanie psychologiczne 200,00 zł 

3. Badanie laboratoryjne:  

 Morfologia krwi ze wzorem odsetkowym krwinek białych         

OB                                                                                                 

odczyn VDRL 

10,00 zł           

5,00 zł           

15,00 zł 

Badanie ogólne moczu 5,00 zł 

Stężenie glukozy                                                                          

Poziom bilirubiny                                                                     

Poziom kreatyniny  

5,00 zł           

10,00 zł           

10,00 zł 

Cholesterol całkowity 10,00 zł 

Badania w kierunku zakażenia WZW B (antygen Hbs-Ag) 

Badanie w kierunku zakażenia WZW C (p/ciała anty-HCV) 

Badanie HiV – (przeciwciała przeciwko – HIV) 

50,00 zł 
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Badania jakościowe w kierunku narkotyków oraz niektórych 

leków w moczu (marihuana, kokaina, amfetamina, ecstasy, 

morfina, metadon, benzadiazepina) 

180,00 zł 

4. Badanie radiologiczne (RTG) narządów klatki piersiowej 40,00 zł 

5. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) spoczynkowe 35,00 zł 

6. Badanie echokardiograficzne (Echo) 120,00 zł 

7. Badanie ultrasonograficzne (USG) narządów jamy brzusznej 90,00 zł 

8. Kontrastometria 20,00 zł 

9. Badanie refrakcji oka 10,00 zł 

10. Badanie widzenia obuocznego 10,00 zł 

11. Próba Coriolisa 30,00 zł 

12. Tympanometria + odruchy 40,00 zł 

13. Audiometria tonalna progowa 30,00 zł 

14. Badanie elektroencefalograficzne (EEG) 105,00 zł 

15. Badanie całego kręgosłupa i głowy z oceną zatok metodą 

rezonansu magnetycznego (MRI) 

500,00 zł 

16. Antropometria 35,00 zł 

 RAZEM: 1 985,00 zł 

 

Powyższe badania dają poszerzoną wiedzę o stanie zdrowia kandydata oraz stanowią 

w przyszłości podstawę do uzyskania na badaniach kwalifikacyjnych do LAW kategorii 

zdrowia Z1A – zdolny na samoloty odrzutowe i naddźwiękowe. 
 

W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie 

(niewyleczone uzębienie, przeziębienie, katar itp.), kandydat telefonicznie powiadamia 

sekretariat OLL najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia badań. Tylko kandydaci, którzy 

w wyniku przeprowadzonych w WIML badań otrzymają zaświadczenie o zdolności  

do nauki w OLL Dęblin, przystępują do następnego etapu rekrutacji i składają  

w sekretariacie OLL świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie  

o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 

Podczas rekrutacji do szkoły kandydatów z zaświadczeniem o zdolności  

do nauki w OLL Dęblin, szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna uwzględnia 

kryteria określone w:  

 przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 ze zm.); 

 przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.); 

 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737); 

 Zarządzeniu Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r.  

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, 

do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych, (…) na terenie województwa lubelskiego.                           
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I. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej. 
 

II. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych 

     miejsc w szkole, w trakcie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego kandydat ubiegający się  

     o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać punkty za: 

1)  wyniki egzaminu ósmoklasisty – wyniki przedstawione w procentach z: języka polskiego,  

matematyki – mnoży się przez 0,35; wynik z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 

0,3; 

2) wymienione na  świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, 

matematyki, fizyki i języka angielskiego, zgodnie z zasadą:   

 18 punktów     - ocena:  celujący,  

 17 punktów     - ocena:  bardzo dobry,  

 14 punktów     - ocena:  dobry,  

 8 punktów       - ocena:  dostateczny,  

 2 punkty          - ocena:  dopuszczający;  

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie wysokich miejsc w zawodach wiedzy, konkursach, turniejach itp.:  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

7 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów; 

 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: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

 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, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

3 punkty; 

 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: 
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 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje  

się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

 krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

 powiatowym – przyznaje się 1 punkt; 

b) w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, 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 punktów; 

c) szczególne osiągnięcia obejmujące aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu: aktywna współpraca z domem dziecka, 

hospicjum, organizacjami charytatywnymi, działalność w międzyszkolnych organach 

samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych – przyznaje 

się 3 punkty. 
 

III. W przypadku kandydata: 

1) zwolnionego z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie 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, 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) wybranego 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, 
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 dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty; 

2) zwolnionego z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem 

ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się punkty, 

w sposób określony powyżej, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy 

zwolnienie. 
 

IV. 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, są przyjmowani w pierwszej 

kolejności do klasy pierwszej. 
 

Wszystkie osiągnięcia ucznia, które mają wpływ na przyznanie punktów,  

muszą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
 

Terminy 

do 15 czerwca 2020 r.  

przesyłanie na adres OLL: 

 wniosku rodziców (prawnych opiekunów)  

o przyjęcie dziecka do szkoły 

 podania kandydata o przyjęcie do szkoły 

 życiorysu kandydata 

 potwierdzonej przez macierzystą szkołę kserokopii 

świadectwa ukończenia VII kl. szkoły podstawowej 

 deklaracji o przystąpieniu do badań lotniczo-

lekarskich w WIML 

 pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów  

na objęcie opieką zdrowotną uczniów, na czas 

pobierania przez nich nauki w szkole 

5 lutego – 15 lipca 2020 r. 
kierowanie na badania lotniczo-lekarskie w Wojskowym 

Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie (zgodnie  

z zawiadomieniem otrzymanym z sekretariatu OLL) 

26 czerwca  – 10 lipca 2020 r. 
 

(tylko kandydaci z zaświadczeniem o zdolności do nauki  

w OLL Dęblin) 

dostarczenie: 

 kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

(można przesłać pocztą lub kurierem); 

31 lipca – 4 sierpnia 2020 r. 
dostarczenie: 

 kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

(można przesłać pocztą lub kurierem); 

12 sierpnia 2020 r. 

publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-

kwalifikacyjną do przyjęcia do klasy pierwszej OLL na rok 

szkolny 2020/2021 

13 - 18 sierpnia 2020 r. 
potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie 

oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty 

19 sierpnia 2020 r.  publikacja listy przyjętych do klasy pierwszej OLL na rok 

szkolny 2020/2021 
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Inne 
Kandydat powinien być przygotowany do zdania testu diagnostycznego z wychowania fizycznego, 

który zostanie przeprowadzony dla uczniów klasy I po rozpoczęciu roku szkolnego. 
 

OCENA 

PODCIĄGANIE 

NACHWYTEM 

NA DRĄŻKU 

WYSOKIM (ilość) 

UGINANIE 

RAMION NA 

ŁAWECZCE 

(ilość) 

BIEG NA 

DYSTANSIE 100 m  

(sek.) 

BIEG NA 

DYSTANSIE 1000 m  

(min. : sek.) 

chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta chłopcy dziewczęta 

CELUJĄCA 10 25 13,0 14,5 3:20 3:50 

BARDZO DOBRA 8 20 13,6 15,0 3:30 4:10 

DOBRA 6 15 14,0 15,5 3:40 4:30 

DOSTATECZNA 4 10 14,4 16,0 3:50 4:40 

DOPUSZCZAJĄCA 2 5 14,8 16,5 4:00 4:50 
  
 


