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Statut LO im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy 

 

 

Załącznik nr 3 do statutu  

 
 

 

ZASADY I KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. 
 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków 

 i trybu przyjmowania uczniów do szkól publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych (Dz.U. Nr 26 z 2004r. poz.232 ze  zm.). 

 

1. Liceum Ogólnokształcące w Słupcy w roku szkolnym 2013/2014 prowadzi nabór 

elektroniczny do  klas pierwszych z następującymi przedmiotami 

realizowanymi w rozszerzonej podstawie programowej: 

 

Klasy Przedmioty realizowane w oddziale w zakresie 

rozszerzonym 

1.      matematyka, fizyka,  język angielski 

informatyka 

2.     chemia, biologia 

3.     geografia, matematyka, język angielski 

   geografia, historia, wiedza o społeczeństwie  

4.      język polski, historia, język angielski/język niemiecki 

 

            

2. Kandydaci do klas pierwszych składają niżej wymienione dokumenty  w szkole: 

- podanie do szkoły (wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej), 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego                               

w gimnazjum, 

- świadectwo ukończenia gimnazjum, 

- 2 fotografie. 

 

3. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. 

 

a/ za wyniki egzaminu gimnazjalnego:   - max 100 pkt. 

- część humanistyczna                                    – max 40 pkt, 

język polski – max 20 pkt,  

historia i wiedza o społeczeństwie – max 20 pkt. 

 

- część matematyczno-przyrodnicza             – max 40 pkt, 
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matematyka – max 20 pkt, 

przedmioty przyrodnicze – max 20 pkt 

      -    część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy – max 20 pkt. 

  

b/ za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum –  max 60 pkt.                          

 

  (oceny przelicza się wg zasady: celujący – 12 pkt, bardzo dobry – 10 pkt,   

 dobry – 8 pkt, dostateczny – 6 pkt, dopuszczający – 4pkt): 
 

● do każdej klasy: (max 36 pkt) 

- język polski,  

- obowiązkowy język obcy,  

- matematyka, 

 

● do wybranej klasy (max12 pkt ) 

- przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym,  w zależności                            

od  wybranego typu klasy : 

 

Klasy Przedmioty realizowane w klasie w zakresie 

rozszerzonym 

Punktowany 

przedmiot 

1.  matematyka, fizyka, język angielski 

matematyka, fizyka, informatyka 
fizyka 

2.  chemia, biologia biologia 

3.  geografia, matematyka, język angielski 

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie 
geografia 

4.  język polski, historia, język angielski/ język 

niemiecki 
historia 

 

 za średnią ocen z następujących przedmiotów (max 12 pkt)                                            
(zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, średnia razy dwa)  

historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, fizyka, chemia,  

informatyka   
(z wyłączeniem punktowanego przedmiotu  wskazanego w tabeli). 

 

 c/ za świadectwo z wyróżnieniem                                – 5 pkt, 

 

 d/ za ocenę z zachowania:                wzorowe              - 5 pkt,  

                                                                    bardzo dobre       – 3 pkt. 

 

e/ za osiągnięcia kandydata w konkursach przedmiotowych – udział w finale 

wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty 

(wymienionych w decyzji Kuratora w sprawie rekrutacji w roku szkolnym 2012 /2013 

                                    max. dwa przedmioty, każdy po 8pkt. (max.16 pkt.) 
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       f/ za osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie gimnazjalnym 

w następujących kategoriach:  

 sportowych  
  -  na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-6)                                - 6 pkt, 

  -  na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3)          - 4 pkt, 

  -  na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3)         - 2 pkt, 

 artystycznych  
  -  na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-6)                        - 6 pkt, 

  -  na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3)          - 4 pkt, 

  -  na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3)         - 2 pkt, 

 innych – konkursy wiedzy  

  -  organizowanych na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1-6)      - 6 pkt, 

  -  organizowanych na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3)       - 4 pkt, 

 oficjalne reprezentowanie Polski w konkursach i zawodach, w których biorą 

udział reprezentacje narodowe     –6 pkt 

Do punktacji wlicza się nie więcej niż 2 osiągnięcia z zastrzeżeniem, że 

uwzględnia się najwyższe osiągnięcia absolwenta gimnazjum w danym 

konkursie (dyscyplinie) tylko jeden raz.(max.12 pkt) 

 

     g/ za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych                 

        ludzi oraz środowiska szkolnego ( uznane na podstawie opinii wychowawcy klasy)  

                                                                                                                        -2 pkt 

- wolontariat, hospicjum, schroniska dla zwierząt; 

- udział w Ogólnopolskim Konkursie „8 wspaniałych” 

 

4. Niezależnie od wyżej określonych kryteriów do szkoły przyjmowany jest:   

 

a) Laureat lub finalista olimpiad przedmiotowych,  

opublikowanych  na stronie www.cke.edu.pl,  

 

b) Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

organizowanego przez kuratora oświaty,  

 

c) Laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego 

program obejmuje całość lub poszerza treści podstawy programowej co 

najmniej  jednego przedmiotu,  

 

Warunkiem przyjęcia jest złożenia oryginałów dokumentów potwierdzających 

osiągnięcia kandydata. Na liście przyjętych kandydatów jest umieszczany na 

pierwszym miejscu, z wpisem w kolumnie  liczba uzyskanych punktów -  „laureat 

konkursu”. 

 

5. W przypadku uzyskania równej ilości  punktów  w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę:              

http://www.cke.edu.pl/
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- kandydatów z orzeczeniami zdrowotnymi z poradni specjalistycznych w sprawie 

ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 

zdrowia kandydata, 

- kandydatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

umieszczonych w rodzinach zastępczych i kończących szkołę za granicą, 

- kandydatów o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 

ustalono  indywidualny program  lub tok nauki,  

- kandydatów posiadających certyfikat językowy na państwowym poziomie 

zaawansowanym . 

 

6. Dokumenty są przyjmowane od 20 maja  do 4 czerwca 2013r. 

 

7. Do 26 czerwca 2013r. kandydat dokonuje ewentualnych zmian w decyzji                            

o wyborze szkoły – zabiera lub składa dokumenty i pozostawia kartę pomocniczą, 

jeśli LO jest szkołą I wyboru. 

 

8. Kandydat  do 02 lipca 2013r dostarcza poświadczoną przez dyrektora gimnazjum 

kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego. 

 

9. O przyjęciu do wybranej przez kandydata klasy decyduje największa suma punktów 

uzyskanych  w postępowaniu rekrutacyjnym. Na liście umieszcza się kandydatów 

zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. Lista kandydatów przyjętych do szkoły 

zostanie ogłoszona  04 lipca 2013r. 

 

10. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie    

      oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia               

      o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 08 lipca 2013r. 

 

11. 9 lipca 2013r. zostanie ogłoszona lista przyjętych do szkoły. 

 

12.  Do 11 lipca 2013r. do godziny 13
00

 szkoła przyjmuje od kandydatów dokumenty do 

oddziałów w szkole, w których są wolne miejsca. 

11 lipca 2013r. do godziny 14
00

 zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji uzupełniającej. 

15 lipca 2013r. – kandydat przyjęty w wyniku rekrutacji uzupełniającej potwierdza 

wolę podjęcia nauki w LO w Słupcy poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa 

ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

15 lipca 2013r. – szkoła ogłasza listę przyjętych do oddziałów po przeprowadzeniu 

rekrutacji uzupełniającej. 

    13. Nabór do szkoły prowadzony jest drogą elektroniczną. 
 

Dokument przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26 lutego 2013r. jako załącznik do Statutu szkoły.  

       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                       Tadeusz Raczkowski 

 26 lutego 2013r. 


