
Zasady rekrutacji  
kandydatów do klas pierwszych 

Liceum Ogólnokształcącego  

im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl.  
na rok szkolny 2015/2016 

Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie 
terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/20156 
Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o 
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).  
 

 

 

§1  
Informacje ogólne  

1. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława 

Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powołana 
zarządzeniem dyrektora szkoły. 

 

 

§2  
Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach 

Śląskich  

1. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej LO 
może uzyskać maksymalnie 100 punktów: 

•50 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

•40 punktów za oceny z wybranych przedmiotów umieszczone na świadectwie ukończenia 
gimnazjum; 
•10 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 
bądź potwierdzone innymi dokumentami. 

 
2. Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym będą przyznawane według następujących zasad : 

1) 50 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali 
procentowej, zgodnie z zasadą: 
a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu: 
- języka polskiego, 

- historii i wiedzy o społeczeństwie, 
- matematyki, 
- przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 
- języka obcego na poziomie podstawowym 
jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego przedmiotu, podzielonej przez 
dziesięć. 
b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów 
rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. 

 



2) 40 punktów za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i wybranego 

przedmiotu (w zależności od profilu klasy, do której o przyjęcie ubiega się kandydat), 
otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 

 
• 10 punktów - ocena: celujący, 
• 8 punktów - ocena: bardzo dobry, 
• 6 punktów - ocena: dobry, 
• 4 punkty - ocena: dostateczny, 
• 0 punktów - ocena: dopuszczający; 
 
Komisja rekrutacyjna będzie uwzględniała oceny z następujących przedmiotów: 

 

 w klasie biologiczno-chemicznej - biologia lub chemia; 

 w klasie biologiczno-ratowniczej - biologia lub chemia; 

 w klasie ratowniczo- sportowej - biologia lub geografia; 

 w klasie matematyczno-informatycznej - fizyka lub informatyka; 

 w klasie matematyczno-językowej - fizyka lub informatyka;  

 w klasie matematyczno- ekonomicznej –  geografia lub informatyka; 

 w klasie dziennikarsko-językowej (humanistycznej) - historia lub wiedza o społeczeństwie; 

 w klasie społeczno-prawnej (humanistycznej) - historia lub wiedza o społeczeństwie; 
 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym Komisja weźmie pod uwagę ten przedmiot, z którego kandydat uzyskał 
wyższą ocenę roczną. 

 

3) 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum lub potwierdzone innymi dokumentami, zgodnie z zasadami: 

a) 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 
b) maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, 
   1 konkurs - 2 pkt., 
   2 konkursy - 4 pkt.,  
   3 i więcej konkursów - 5 pkt., 
c) maksymalnie 2 punkty za poniższe osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez 

inne podmioty działające na terenie szkół: (1 osiągnięcie - 1 pkt, 2 i więcej - 2 pkt.): 
   - zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, 
   - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych, 
   - zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy, 
lub innych konkursach tematycznych, 
d) 1 punkt za inne osiągnięcia ucznia, np. 
   - wzorowe zachowanie 
lub 
   - stałą, udokumentowaną działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywną 
współpracę z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. 
lub 

  - wyróżniającą, udokumentowaną działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w 
międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach 
młodzieżowych 
 

 
3. W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych 
ustala się następujące zasady wyznaczania liczby punktów za egzamin gimnazjalny, o których 
mowa w ust. 2 pkt. 1, odpowiadającej sumie liczby punktów możliwych do uzyskania za 

poszczególne zakresy egzaminu gimnazjalnego z: 
 
1) języka polskiego - liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka polskiego, 
2) historii i wiedzy o społeczeństwie - średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z obu 
przedmiotów, 
3) matematyki - liczba punktów za ocenę na świadectwie z matematyki, 
4) przedmiotów przyrodniczych - średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z biologii, geografii, 
fizyki i chemii, 
5) języka obcego - liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka obcego wskazanego przez 
kandydata. 



 
Punkty za oceny na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną w ust. 2 pkt. 2.  
 

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowo-turystycznej powinni posiadać: 

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w klasie o profilu 

sportowo-turystycznym, 
• udokumentowany udział w zawodach sportowych przynajmniej na szczeblu międzyszkolnym 
lub poświadczoną odpowiednimi dokumentami aktywność turystyczną, 
• pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 

 
5. Kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo 
przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się do klasy pierwszej 
na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.  
 

 
6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje 
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu 
(co potwierdza właściwy kurator oświaty, wydając stosowne zaświadczenie), przyjmowani są 
niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2. 

 
 
 

§3 

 
Przyjmowanie podań i dokumentów kandydatów 

 
1. Kandydat, składając dokumenty do LO w Ząbkowicach Śląskich, posługuje się oryginałami 

lub kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat 
ukończył. 
2. Kandydat składa podanie w terminie od 2  do 25 czerwca 2015 r. 
3. Kandydat dołącza w terminie od 26 do 29czerwca 2015 r. następujące dokumenty: 

1) oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał lub kopię zaświadczenia 
o wyniku egzaminu gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat 
ukończył, 
2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w klasie 
o profilu sportowo-turystycznym (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 
tej klasy) 

3) dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu w §2 ust.2 pkt.3, 
4) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów 
i olimpiad przedmiotowych, o których mowa w §4 ust.6. 

 

§4 
 

Kwalifikowanie do LO w Ząbkowicach Śląskich 
 

1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się 30 czerwca 2015 r.  
2. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do LO w Ząbkowicach Śl. nastąpi 2 lipca 2015 r. 
3. Osoby przyjęte do szkoły są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia 
nauki w LO w Ząbkowicach Śląskich oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia 
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej w terminie do 6 lipca 2015 r.  
4. Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi 7 lipca 2015 r. 
5. Jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami po pierwszym naborze, przeprowadzi 
drugi nabór i w terminie do 9 lipca 2015 r. przyjmie dokumenty kandydatów. Ogłoszenie listy 



przyjętych uczniów nastąpi 10 lipca 2015 r., a osoby przyjęte do szkoły w drugim naborze są 
zobowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w LO w Ząbkowicach 
Śląskich oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego najpóźniej w terminie do 9 lipca 2015 r. Ogłoszenie ostatecznych list 
kandydatów przyjętych do szkoły w drugim naborze nastąpi 10 lipca 2015 r. 
6. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów 
w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie 
dokumentów ulegną zniszczeniu.  
7. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego. 

Ząbkowice Śląskie, luty 2015 r. 

 

Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej 
wojewódzkim, których laureaci przyjmowani są 

do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie 
od ustalonych kryteriów: 

1. Konkursy: języka polskiego z elementami sztuki, historii z elementami WOS, matematyki, 
chemii, fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego 
występujące pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista". 
2. Konkurs pod nazwą „Liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów". 
3. Konkurs matematyczny - „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów". 
4. Konkurs informatyczny - „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów". 

5. Konkurs języka angielskiego - „Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów". 

 

Wykaz osiągnięć w konkursach o zasięgu co najmniej 
wojewódzkim, za które przyznawane są dodatkowe punkty 

rekrutacyjne: 

1. Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych: 
1) konkursach: języka polskiego z elementami sztuki, historii z elementami WOS, matematyki, 
chemii, fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego 

występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, 
2) „Liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów", 
3) konkursie matematycznym - „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów", 
4) konkursie informatycznym - „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów", 
5) konkursie języka angielskiego - „Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów", 
 
2. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach tematycznych: 
1) W konkursie historycznym: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 
2) Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST, 
3) Regionalnym Konkursie Chemicznym „Młody chemik eksperymentuje", 
4) konkursie ekologicznym „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", 
5) konkursie „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956", 

6) Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, 
7) Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna. 
 
3. Uzyskanie tytułu laureata w konkursach tematycznych: 
1) konkursie organizowanym przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość „Świadectwa historyczne", 
2) konkursie historycznym „W kalejdoskopie pamięci - Polska i Polacy w latach 1939-1989", 
3) Dolnośląskim Konkursie Historycznym „Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej". 
 
4. Uzyskanie co najmniej wyróżnienia w ogólnopolskim tematycznym konkursie historycznym 
„Historia Bliska".

 

 

 


