
 

 

 
KRYTERIA PRZYJĘĆ 

DO KLASY PIERWSZEJ 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. MARII DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE 
 

§ 1 

 

Rekrutacja uczniów odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

zawartymi w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów 

szkół do innych. 

 

§ 2 

 

O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 

 

§ 3 

 

Terminy rekrutacji, sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, 

wyników egzaminu oraz innych osiągnięć ucznia określa rozporządzenie 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 4 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje 

szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i 

określa zadania członków. 

2. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych 

miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

 

 

§ 5 

 

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy  

w szczególności: 

1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,  

z uwzględnieniem kryteriów przyjętych w statucie szkoły; 

2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego  

i wyłonienie listy kandydatów przyjętych do szkoły; 

3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 
 



 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 

rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim 

roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na 

świadectwie)   

                                                                                          – 200 pkt. 

 

2. Liczba punktów możliwa do uzyskania za egzamin przeprowadzony  

w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w 

skali procentowej dla zadań z zakresu: 

 

–  języka polskiego,  

–  historii i wiedzy o społeczeństwie,  

–  matematyki,  

–  przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,  

–  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

–  należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując 

    współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70%, 

    70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji) 

 

suma punktów możliwych do uzyskania    –100 pkt. 

 

3. Liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 

gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na 

świadectwie ukończenia gimnazjum       

        – 100 pkt. 

 

stopień: celujący  – 18 pkt. 

stopień: bardzo dobry – 14 pkt. 

stopień: dobry  – 10 pkt. 

stopień: dostateczny –   6 pkt. 

stopień: dopuszczający –   2 pkt. 

 

 

Zajęcia edukacyjne: 

 

a) Klasa I A: MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA 

 

jezyk polski 

matematyka

informatyka

  obowiazkowe









 



jeden do wyboru – język obcy, fizyka 

 

 

 

b) Klasa I B: MEDYCZNA 

 

eobowiazkow  

chemia

biologia

 polskijezyk









  

jeden do wyboru – fizyka, matematyka 

 

c) Klasa I C: TURYSTYCZNA 

 

eobowiazkow  

geografia

obcyjezyk

 polskijezyk









 

jeden do wyboru –matematyka, wiedza o społeczeństwie 

 

d) Klasa I D: HUMANISTYCZNO – PRAWNICZA 

 

eobowiazkow  

w.o.s.

historia

 polskijezyk









 

jeden do wyboru -  język obcy, geografia 

 

e) Klasa I E: EKONOMICZNA 

 

eobowiazkow  

geografia

matematyka

 polskijezyk









 

jeden do wyboru – język obcy, fizyka 

 

4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia ucznia wymienione  

na świadectwie ukończenia gimnazjum : 

 

13 pkt – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program 

obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej  

co najmniej jednego przedmiotu (konkursy przedmiotowe) lub za tytuł 

laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty, co 

najmniej na szczeblu wojewódzkim (konkursy tematyczne i 

interdyscyplinarne). 

 

  Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt. 

 

7 pkt – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez 

kuratora oświaty (konkursy tematyczne  

i interdyscyplinarne). 

 



 

                 Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 pkt.  

W przypadku przyznania 13 pkt nie przyznaje się 7 pkt. 

 

5 pkt –  niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,  

za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane 

zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych  

i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające  

na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim  

lub ogólnopolskim 

 

2 pkt. – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,  za 

uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim 

tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych  

i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na 

terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym ( w przypadku 

przyznania 5 pkt. za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub 

ogólnopolskim nie przyznaje się 2 pkt. za osiągnięcia na szczeblu 

powiatowym) 

 

2 pkt. – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza  

w formie wolontariatu lub na rzecz środowiska szkolnego. 

 

2 pkt. –  za świadectwo    ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 

 

do 6 pkt. – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc 

                 po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć 

                 edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych  

                 na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki  

                 (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć 

                 edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej 

                arytmetycznej). 
  

Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości 

punktowe ocen: 

6 pkt. – stopień: celujący 

5 pkt. – stopień: bardzo dobry 

4 pkt. – stopień: dobry 

3 pkt. – stopień: dostateczny 

2 pkt. – stopień: dopuszczający 
 

 

5. Do klas przyjmowani są kandydaci z największą ilością uzyskanych punktów. 

 

 

 

 


