
 

REGULAMIN REKRUTACJI  
DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. ARMII KRAJOWEJ W MILICZU  
NA ROK SZKOLNY 2019/20 

   

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

OGÓLNE ZASADY   Rekrutacja do Szkoły odbywa się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych 
uzyskanych przez kandydata.  
Szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów niepełnosprawnych; zapewnia 
warunki gwarantujące ich rozwój oraz rehabilitację społeczną.  

   
 

ZASADY WYBORU 
PRZEDMIOTÓW 

ROZSZERZONYCH 

 Przedmioty rozszerzone są realizowane od I semestru klasy I.  
Uczniowie realizują 3 przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród podanych: 
j. polski, j. obcy, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos. 
Każda klasa ma 1 główny przedmiot rozszerzony: 1 A – biologia, 1 B – geografia, 

1 C – fizyka, 1 D – historia. Pozostałe 2 przedmioty rozszerzone uczeń wybiera 

spośród proponowanych dla danego oddziału wg poniższych zasad: 

 

KLASA BLOK I BLOK II BLOK III 

A biologia chemia wos j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 

B geografia chemia j. polski biologia matematyka j. angielski j. niemiecki 

C fizyka chemia wos biologia matematyka j. angielski j. niemiecki 

D historia wos biologia j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 
 

   
 

PREZENTACJA OFERTY 
SZKOŁY 

 W kwietniu lub w maju 2019 roku, po uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum,  
dyrekcja I LO proponuje spotkanie z uczniami w celu przedstawienia oferty 
edukacyjnej dla uczniów.  
Szkoła zorganizuje również „Dzień otwarty”, na które zaprosimy 
zainteresowanych uczniów. 

   
 

ZASADY REKRUTACJI  Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów: 
 
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty  – max 100 pkt: 

Wynik egzaminu wyrażony w procentach z: 

• języka polskiego i matematyki mnoży się x 0,35 

• języka obcego nowożytnego mnoży się x 0,3 
2. Za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej wyrażone w stopniu (max 72 pkt): 

• celującym – przyznaje się po 18 punktów;  

• bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  

• dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  

• dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  

• dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 
Punkty naliczane są z następujących czterech przedmiotów: 

• język polski 

• matematyka 



• pierwszy język obcy  

• przedmiot wskazany na podaniu jako I przedmiot rozszerzany 
(w zależności od oddziału: biologia, geografia, fizyka lub historia) 

3. Dodatkowe punkty  (max 28) przyznaje się za: 
a) Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 

7 punktów. 
b) Za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej – max 18 punktów. 
c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje 
się 3 punkty. 

   
 

WYMAGANE 
DOKUMENTY 

I TERMINY ICH 
SKŁADANIA 

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły – od 13 maja do 25 czerwca 2019 roku.  
2. W terminie od 21 do 25 czerwca 2019 r. do podania o przyjęcia do szkoły  

należy dołączyć : 
a) oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał lub 

kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 
b) dwie fotografie, 
c) kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych 

uznanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dołączają 
zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,  

d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie 
pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi. 

   
 

KWALIFIKOWANIE DO 
SZKÓŁ 

 1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do I Liceum nastąpi nie później niż 
16 lipca 2019 roku.  

2. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkół są 
obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w I Liceum najpóźniej 
do godziny 10:00 24 lipca 2019 r., przedkładając oryginały świadectwa 
i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.   

3. Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych nastąpi najpóźniej 25 lipca 2019 r. 
o godzinie  15:00. 

  
 

 

KONTAKT  Punkt Informacyjny dla kandydatów do LO działa w sekretariacie szkoły w całym 
okresie rekrutacji. Punkt udziela informacji bezpośredniej oraz telefonicznej 
pod numerem 71 384 00 12.  Punkt udostępnia druki i formularze niezbędne 
w procedurze rekrutacyjnej i udziela objaśnień dotyczących ich wypełniania.  
Regulamin rekrutacji oraz druki są do pobrania na szkolnej stronie internetowej 
www.lo1milicz.pl. Na szkolnej stronie internetowej dostępne są również 
wszystkie informacje dotyczących procedury rekrutacji, oraz informacje 
związane z organizacją Szkoły oraz dokumenty programowe: Statut, Program 
Profilaktyczny, regulaminy wewnętrzne dotyczące uczniów.  
Osoba odpowiedzialna za rekrutację: 
Marzena Rokita 
Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu 
marzena.rokita@gmail.com 

 


