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Zasady rekrutacji 

kandydatów do klas pierwszych 
Liceum Ogólnokształcącego 

im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl. 

na rok szkolny 2018/2019 
 

Zasady rekrutacji zostały opracowane na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 

szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum (Dziennik Ustaw z 2017 r., poz.586). 

2. Zarządzenia Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora światy z dnia 9 stycznia 2018 roku 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2015/2019 do publicznych szkół podstawowych 

dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły 

ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt.2 lit.c ustawy – Prawo Oświatowe, 

na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych. 

3. Zapisów dotyczących sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których 

mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 1 – 4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt. 1 i 3 – 5 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 

oraz z 2017 r. poz. 60) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. 

 

 

§1 

Informacje ogólne: 

I. 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: 

I. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej LO 

może uzyskać maksymalnie 200 punktów: 

1. 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego, 

2. 72 punkty za oceny z wybranych przedmiotów umieszczone na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, 

3. 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

bądź potwierdzone innymi dokumentami, 

4. 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

5. 3 punkty za aktywność społeczną. 

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

1. 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali 

procentowej, zgodnie z zasadą: 

1) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu: 

a) języka polskiego, 

b) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

c) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

d) matematyki, 

e) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii  
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jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego przedmiotu, 

pomnożonej przez 0,2; 

2) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie 

punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. 

2. 72 punkty 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: 

1) 18 punktów – ocena: celujący, 

2) 17 punktów – ocena: bardzo dobry, 

3) 14 punktów – ocena: dobry, 

4) 8 punktów – ocena: dostateczny, 

5) 2 punkty – ocena: dopuszczający; 

3. Komisja rekrutacyjna będzie uwzględniała oceny z następujących przedmiotów: 

1) w klasie biologiczno-chemicznej – biologia lub chemia, 

2) w klasie ratowniczo-sportowej – biologia lub wychowanie fizyczne, 

3) w klasie matematyczno-informatycznej – fizyka lub informatyka, 

4) w klasie matematyczno-językowej – fizyka lub geografia, 

5) w klasie dziennikarsko-językowej (humanistycznej) – historia lub wiedza 

o społeczeństwie, 

6) 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. 

4. 18 punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum lub potwierdzone innymi dokumentami, zgodnie z zasadami: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 

pkt 8 ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 

10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

przyznaje się 5 punktów, 
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d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

3 punkty; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w ppkt 1)-

4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

6) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie 

ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 

za wszystkie osiągnięcia wynosi 18. 

5. 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum wyróżnieniem. 

6. 3 punkty za aktywność społeczną: 

1) wyróżniającą, udokumentowaną działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza 

w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym 

lub organizacjach młodzieżowych, 

2) praca w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, 

schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, 

na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny 

z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, 

geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
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b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – liczbę punktów uzyskaną 

po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – liczbę punktów uzyskaną 

po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4; 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, 

na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty w sposób 

określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć 

edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy 

zwolnienie. 

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 

z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz 

ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną 

na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej 

w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się 20 punktów, 

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy ratowniczo-sportowej powinni 

uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego i posiadać ocenę z tego przedmiotu. 

11. 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. w pierwszej 

kolejności. 


