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Zasady rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym
im. W. Broniewskiego w Świdniku na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjów
Szkoła prowadzi rekrutację w dwóch formach:
 Tradycyjnej (papierowej) – składanie wniosku w sekretariacie szkoły albo wysłanie
pocztą elektroniczną – www.1lo.swidnik.pl/gimnazjalista/rekrutacja
 Elektronicznej – https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat
Szczegółowe przepisy dotyczące procedur rekrutacyjnych i terminarza zostały określone: art. 154 ust. I pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), art. 149 ust. 2, 3,
4, 5, 6, 7, art. 155 ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, art. 165 ust. 2, 3, 4, 5, 6, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. —
Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), art. 134, art. 136,
art. 137 ust. 4, 5, 6, 7, art. 138 ust. 4, art. 140, art. 141, art. 161 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 z późn. zm.) oraz $ 11 pkt I, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w
sprawie przeprowadzania 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 (Dz. U. z 2017 r. poz.
586).
§ 1.
W roku szkolnym 2019/2020 I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku prowadzi nabór do
4 klas pierwszych. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjnym maksymalnie 200 pkt. W tym:
2) z przeliczenia na punkty ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:





do klasy A – matematycznej z fizyki albo informatyki,
do klasy B – humanistycznej z historii albo wiedzy o społeczeństwie
do klasy C – językowo-menadżerskiej z drugiego języka obcego,
do klasy D – biologicznej z biologii albo chemii,

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
Przeliczenia ocen i wyników egzaminów na punkty oraz dodatkowe przyznawane punkty zawarte są w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r Poz. 586. Informacja jest dostępna na
stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1
Zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=9690

§ 2.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
Rekrutacja elektroniczna – https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat
Rekrutacja tradycyjna: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. Wniosek do
pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły
www.1lo.swidnik.pl (zakładka rekrutacja). Pobrany wniosek ze strony
internetowej można wypełnić elektronicznie i przesłać na adres
sekretariat@1lo.swidnik.pl albo złożyć w sekretariacie szkoły.
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli
wniosek w terminie kwiecień/maj.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły po przez dostarczenie do
sekretariatu szkoły:
 kopii świadectwa ukończenia gimnazjum
 kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

1.

2.

3.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły

5.

Publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia.
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w I LO poprzez
dostarczenie:
 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2 zdjęć
 metryki urodzenia kandydata (do wglądu)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.

7.
8.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08 kwietnia 2019 r.
do 15 maja 2019

od 14 czerwca 2019 r
do 17 czerwca 2019 r.
od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
od 08 kwietnia 2019 r.
do 03 lipca 2019 r.
04 lipca 2019 r. godz.
10.00

do 08 lipca 2019 r. do
godz. 14.00

12 lipca 2019 r. godz.
12.00
od 12 lipca 2019 r. do
08 sierpnia 2019 r.

§ 3.

Przeliczenie ocen i wyników egzaminów na punkty oraz dodatkowe przyznawane punkty
Punkty za świadectwo (max. 100 pkt)
Lp.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

1.

Liczbowo określona ocena z języka polskiego
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

2.

Liczbowo określona ocena z matematyki
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

3.

Liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

4.

Liczbowo określona ocena z czwartego przedmiotu
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18
punktów

5.

Świadectwo z wyróżnieniem

6.

Dodatkowe osiągnięcia:

7 pkt.
max 18
punktów

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
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 - 10 pkt.,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt.
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt.,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.;
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 - 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt.,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt.;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt
1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - 4 pkt.,
b) krajowym - 3 pkt.,
c) wojewódzkim - 2 pkt.,
d) powiatowym - 1 pkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo
punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z te maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18
punktów. W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za
uczestnictwo w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na
świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu
wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę
zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np.
potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego,
szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego
upoważnienia)
7.

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w
formie wolontariatu

3 punkty

Punkty za egzamin gimnazjalny (max. 100 pkt)

1.

część humanistyczna
język polski (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)
historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży
się przez 0,2)

max 40
punktów

część matematyczno-przyrodnicza
matematyka (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)
przedmioty przyrodnicze (max 100%=20pkt., wynik egzaminu mnoży się przez
0,2)

max 40
punktów

część z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy (max 100%=20 pkt.,
wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)

max 20
punktów

ILO W ŚWIDNIKU
SZKOŁA WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku
ul. Okulickiego 13
tel. 817515713, 507087816
sekretariat@1lo.swidnik.pl
www.1lo.swidnik.pl
https://www.facebook.com/Fani.Bronka/
https://www.instagram.com/bronekswidnik/

