
Kryteria przyjęcia  
do I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Ks. Bolka I w Jaworze w 2019 r. 
dla absolwentów gimnazjum 

 

Kandydat składający wniosek o przyjęcie do szkoły uzyskuje punkty 
w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad: 

1) wynik z egzaminu gimnazjalnego 
 wynik procentowy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, 

matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), mnoży się 
przez 0,2; 

 wynik procentowy z języka obcego na poziomie podstawowym mnoży się 
przez 0,2.  

2) przy przeliczaniu na  punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 
świadectwie ukończenia gimnazjum: 
  ocena: celujący -18 pkt., 

 ocena: bardzo dobry - 17 pkt., 

 ocena : dobry - 14 pkt., 

 ocena: dostateczny - 8 pkt., 

 ocena: dopuszczający - 2 pkt. 

 Na kierunku matematyczno-fizycznym,  liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z 
następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, język obcy. 

 Na kierunku humanistycznym , liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z następujących 
przedmiotów: język polski, historia, matematyka, język obcy.  

 Na kierunku biologiczno-chemicznym, liczba punktów rekrutacyjnych wyliczana będzie z 
następujących przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia.  

 Na kierunku filologicznym , 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, 
matematyka, geografia, język obcy (język angielski lub niemiecki). 

 Na kierunku ogólnym, dla tych uczniów którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań 
przedmiotowych, a swoją decyzję wyboru studiów odkładają w czasie, liczba punktów rekrutacyjnych 
wyliczana będzie z przedmiotów: język polski, matematyka, oraz dwóch przedmiotów wskazanych 
przez kandydata spośród przedmiotów kończących się egzaminem maturalnym (biologia, chemia, 
fizyka, język obcy (wskazany przez ucznia), geografia, historia, informatyka, wos). 

3) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.  

4) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum punktowane są 

zgodnie z założeniami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

marca 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 586. (maksymalna liczba punktów nie może przekroczyć 

18 pkt.). 

5) Za wolontariat lub inną potwierdzoną działalność społeczną, w tym na rzecz szkoły absolwent 

gimnazjum może uzyskać 3 punkty .  



Warunki  przyjęcia 
1. O przyjęciu do klasy zgodnie z deklaracją wyboru decyduje jedynie liczba uzyskanych 

punktów rekrutacyjnych.   
2. Uczeń który nie został przyjęty do klasy, zgodnie z deklaracją wyboru, będzie 

kwalifikowany do klasy,  którą wskazał jako drugą lub ogólnej. 
3. Jeżeli uczeń nie został przyjęty do klasy, którą wskazał jako pierwszą lub drugą, lub klasa, 

o którą wnioskował nie została utworzona, może być przyjęty do innej klasy w miarę 
wolnych miejsc.  

4. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym i międzyoddziałowym. Wyboru klasy 
uczniowie dokonują na etapie naboru. Po pierwszej klasie uczniowie mogą dokonać 
zmiany klasy, a tym samym przedmiotów rozszerzonych oraz zajęć uzupełniających. 

5. Wszyscy uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego lub języka niemieckiego 
z gimnazjum w grupach samodzielnych lub międzyoddziałowych uwzględniających 
poziom opanowania języka. Kryterium doboru do grupy stanowi wynik egzaminu 
gimnazjalnego. Możliwe jest kontynuowanie języka rosyjskiego.  

6. Uczniowie obowiązkowo wybierają drugi język obcy nowożytny spośród: j. angielskiego, 
j.niemieckiego lub j.rosyjskiego. Utworzone grupy będą uwzględniały poziom wiadomości 
i umiejętności stwierdzone ocenami szkolnymi. 

7. Osoba, która wybrała język, którego nie uczyła się w gimnazjum, będzie uczyła się go od 
podstaw. Każda z grup drugiego języka ma tę samą liczbę godzin.  

8. Nauczanie języków na obu poziomach trwa 3 lata. 
9. Zajęcia z informatyki odbywają się z podziałem na grupy liczące do 15 uczniów. 
10. Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym trwa od klasy I do klasy III, przy czym 

w klasie pierwszej jedynie: język polski, język obcy i matematyka mogą być realizowane 
w zakresie rozszerzonym. Pozostałe zajęcia w zakresie podstawowym, rozszerzonym i 
uzupełniającym będą realizowane w klasie drugiej i trzeciej na podstawie indywidualnych 
deklaracji uczniów.  

11. Po zakończeniu I semestru klasy pierwszej uczniowie potwierdzają wstępną deklarację 
wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym lub dokonują zmian. Ten 
sposób realizacji zajęć służy przygotowaniu do egzaminu maturalnego . 

12. Uczeń może wybrać od dwóch, do czterech przedmiotów rozszerzonych. Zasady wyboru 
przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz języków obcych regulują odrębne przepisy. 

Uczeń, który uważa, że dokonał niewłaściwego wyboru kierunku kształcenia może 
dokonać zmiany kierunku w miarę możliwości organizacyjnych szkoły. Po zakończeniu 
I semestru klasy pierwszej uczeń dokonuje ponownego wyboru przedmiotów wiodących 
(od 2 do 4) - realizowanych w zakresie rozszerzonym. Zależnie od ilości wyborów 
może, od klasy drugiej, uczyć się przedmiotów rozszerzonych w ramach klasy lub 
w grupach międzyklasowych. 
 

Na każdym z kierunków uczeń obowiązkowo  
realizuje jeden z wymienionych przedmiotów: 

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia. 



   Wymagane dokumenty: 

 wniosek o przyjęcie do szkoły, 

 trzy fotografie. 
 

Do wniosku absolwenci gimnazjum dołączają: 

 

o świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub potwierdzona kopia), 

o zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub potwierdzona 

kopia), 

o inne dokumenty: 

- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponad 
wojewódzkim, 

- opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 
publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z 
problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, 

- ponadto kandydat może dostarczyć dokumenty uprawniające do rekrutacji do szkoły 
na podstawie zapisu art. 150 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. 
U. z 2018 r., poz.996) :  

 oświadczenie o wielodzietności kandydata, 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, 

 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 

równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów, 

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub 

akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, 

 w/w dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej  za 

zgodność z oryginałem przez rodzica; składający oświadczenie  obowiązany 

jest do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń” z podpisem. 



Ważne terminy: 

  kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły 
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r., 

 uzupełnienie wniosku o  przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej przez dostarczenie 
(kopi lub oryginału) świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

od 21 do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godziny 11550000,, 

 ogłoszenie listy zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły 

nie później niż 16 lipca 2019r. (wtorek) do godz.1200, 
 do dnia 24  lipca 2019 r. (środa), do godz. 1500 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 szkoły nastąpi   
25 lipca 2019 r., (czwartek), do godz.1200,  

 ssppoottkkaanniiee  DDyyrreekkttoorraa  zz  zzaakkwwaalliiffiikkoowwaannyymmii  uucczznniiaammii  ii  iicchh  rrooddzziiccaammii  ooddbbęęddzziiee  ssiięę    
1166  lliippccaa  22001199rr..  ((wwttoorreekk))  oo  ggooddzz..11663300 w auli. 

 

Osoby zainteresowane podjęciem nauki w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Ks. Bolka I w Jaworze mogą od razu składać oryginały dokumentów. 

Złożenie oryginałów dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem woli 

podjęcia nauki w I LO w Jaworze. 

 

27 maja 2019r. (poniedziałek), o godzinie 1630 

zapraszamy rodziców uczniów ostatniej klasy gimnazjum  
na spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły. 


