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Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej 

I Liceum Ogólnokształcącego im. F. Ceynowy w Świeciu 

w roku szkolnym 2020/2021 

 Regulamin rekrutacji został opracowany zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 

- Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.) 

  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i  centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. § 11b ust. 2  w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 

493 z późn. zm.)  

2.  O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez 

ucznia za: 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki 

  i dwóch innych przedmiotów ; 
c)  szczególne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

d) ukończenie szkoły z wyróżnieniem 

e) aktywność społeczną 
 

3.W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, 

   wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego mnoży się przez 0,35, 

b) matematyki mnoży się przez 0,35 , 

c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30 

4. Ustala się, że maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty wynosi 100 pkt,  za 

oceny  z wybranych zajęć edukacyjnych - 72 pkt, za szczególne  osiągnięcia kandydata - 18 

pkt, za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  - 7 pkt, za aktywność 

społeczną – 3 pkt. 

5. W I LO punkty za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie będą przyznawane za  język polski, 

matematykę  i dwa przedmioty z najwyższym wynikiem spośród: 

 język        

angielski                  

  język 

niemiecki                                                                                           

 język 

francuski 

 historia  wiedza o  

społeczeństwie 

 

 biologia  fizyka  chemia  geografia  informatyka  

 

6. Ustala się następujące zasady przeliczania ocen  na punkty: 

ocena   liczba punktów 
stopień celujący - 18 pkt 
stopień bardzo dobry - 17 pkt 
stopień dobry - 14 pkt 
stopień dostateczny - 8 pkt 
stopień dopuszczający - 2 pkt 

 

 

 

7. Ustala się następujące kryteria przyznawania punktów za inne osiągnięcia wymienione 

w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
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1) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów; 

2) 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; 

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

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;  

 

 4) 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, 

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. 

 

 5) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim : 

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; 

 6) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 2-5, 

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. 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za 

najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 
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7) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

  w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty 

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się 

na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka  obcego nowożytnego, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

  a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

  c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

  d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

  e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

 

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

  a) celującym – przyznaje się 30 punktów, 

  b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 

  c) dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

  d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 

  e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

 

9. Załączniki  określające konkursy i olimpiady, których laureaci uzyskują prawo przyjęcia do 

dowolnie wybranej szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności, lub za które przyznawane 

są dodatkowe punkty w rekrutacji dostępne są na stronie internetowej I LO oraz na stronie BIP 

w Świeciu. 

(www.1lo-swiecie.home.pl) , (http://1lo-swiecie.rbip.mojregion.info/ ) 

 

 

 

10. W przypadku równej ilości punktów przy przyjmowaniu do szkoły pierwszeństwo mają: 

a)     sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b)     kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny 

program lub tok nauki, 

c)     kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

11. Wymagane dokumenty:  

-      podanie o przyjęcie do szkoły – według załączonego wzoru;   

-      oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

-      oryginał zaświadczenie  o wynikach egzaminu ósmoklasisty;  

-      2 czytelnie podpisane fotografie. 

 

12. Inne dokumenty dostarczają kandydaci, którzy posiadają: 

-      orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczące wad słuchu, 

wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń;  

-    opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (warunki udzielania pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r. Dz. U. Nr 228.poz.1487); 

http://www.1lo-swiecie.home.pl/
http://1lo-swiecie.rbip.mojregion.info/
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13. Podanie należy składać w sekretariacie szkoły od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. - do 

godz.15:00.  

14. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej od  26 czerwca 2020 r. do 10 lipca - do godziny 15:00. 

 

15. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, 

do których kandyduje od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. - do godziny 15.00 

 

15. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do I LO nastąpi 12 sierpnia 2020 r.. 

16. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.- do godziny 15.00 . 

17. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do I LO nastąpi  

      19 sierpnia 2020 r. - do godziny 14.00 

 


