
Zasady  przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I 
w Jaworze w  2012r.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 100 punktów  rekrutacyjnych,  w tym:
¨ punkty za egzamin gimnazjalny - do 50 punktów rekrutacyjnych,
¨ punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

otrzymane  na świadectwie  ukończenia  gimnazjum – do  40 punktów 
rekrutacyjnych według następujących kryteriów:

* do klasy  1A , dla uczniów o zainteresowaniach przedmiotami ścisłymi, (matematyczno-
fizycznej),   liczba punktów   rekrutacyjnych  wyliczana będzie z następujących 
przedmiotów:   język polski, matematyka, fizyka, język obcy,

* do klasy 1B,   dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych,  liczba punktów 
rekrutacyjnych  wyliczana będzie  z następujących przedmiotów: język polski, 
historia, wiedza   o społeczeństwie, język obcy,

* do klasy 1C ,  dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych (biologiczno-
chemicznej),  liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących 
przedmiotów:   język polski, biologia, chemia, język obcy,

* do klasy  1D,  dla uczniów o zainteresowaniach informatycznych,  liczba punktów 
rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących przedmiotów: język polski, język 
obcy,    matematyka, informatyka,

* do klasy 1F,  dla uczniów o zainteresowaniach językowych  z rozszerzoną nauką języków 
obcych będących kontynuacją nauki języka obcego z gimnazjum (języka 
angielskiego  lub niemieckiego ),  liczba punktów rekrutacyjnych  wyliczana  będzie 
z przedmiotów: język polski, język obcy (język angielski  lub niemiecki),  historia, 
geografia,

* do klasy 1E,  ogólnej   liczba punktów  rekrutacyjnych  wyliczana będzie z następujących 
przedmiotów:  język polski, język obcy, oraz dwóch przedmiotów wskazanych 
przez ucznia z grupy: matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, geografia, 
wiedza o społeczeństwie,

¨  do  10  punktów rekrutacyjnych można otrzymać za inne osiągnięcia wymienione na 
świadectwie  ukończenia gimnazjum według następujących zasad: 

* ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (2 punkty),  

*  osiągnięcia   w konkursach uznanych  przez kuratora oświaty, wskazanych  w załączniku 
Nr 3 a i 3b Zarządzenia Nr 34/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 
grudnia 2011, co najmniej na szczeblu wojewódzkim  (1 konkurs – 2 punkty, 2 
konkursy – 4 punkty, 3 i więcej – 5 punktów  (max 5 punktów)),

*   osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym  (1 
osiągnięcie– 1 punkt, 2 i więcej osiągnięć—2 punkty); zajęcie od  I do III miejsca  w 
zawodach sportowych  organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym; 
zajęcie od I do III miejsca  lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach,  lub 



zawodach artystycznych,  lub zawodach wiedzy,  lub w innych  konkursach 
tematycznych organizowanych na szczeblu co najmniej  powiatowym -max 2 
punkty.

* inne osiągnięcia ucznia:  wzorowe zachowanie  lub potwierdzone osiągnięcia w 
aktywności na rzecz innych ludzi,   w formie wolontariatu lub innej,  lub 
udokumentowana  wyróżniająca działalność   na rzecz środowiska  szkolnego- max-1 
punkt,

Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim, których program  obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 
programowej  co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani będą  do  I  Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I w Jaworze  niezależnie od kryteriów, jeśli przedmiot 
konkursu  jest  zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia. 
 

Ważne terminy

 Kandydaci składają podania do szkoły od 30  kwietnia do 28 maja 2012 r.
 Wybraną szkołę mogą zmienić w dniach 27-28.06.2012 r.
Składanie świadectw  oraz wyników egzaminu gimnazjalnego (oryginałów lub kopii) 

29 czerwca do 02 lipca 2012 r. do godziny 15 15 00   00   

 Ogłoszenie listy przyjętych nie później niż   04 lipca   2012 r. do godz.1200,
 Do dnia 6 lipca 2012r. ,do godz. 15 00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w  I LO 

im. Ks. Bolka I w Jaworze  poprzez  przedłożenie  oryginału świadectwa oraz 
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeśli ktoś nie uczynił tego 
wcześniej. 

 Ogłoszenie listy przyjętych do klas  do  9 lipca 2012 r. do godz.1200.
 Spotkanie Dyrektora z przyjętymi uczniami i ich rodzicami 9Spotkanie Dyrektora z przyjętymi uczniami i ich rodzicami 9 lipca 2012 r. lipca 2012 r.  

(poniedziałek) o godz.16 (poniedziałek) o godz.16 3030 w auli.


