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Witamy w Bolku
Szkoła dziś,  to  467 uczniów,  którzy   rokrocznie uczestniczą w olimpiadach i  konkursach 
reprezentując szkoły i placówki Powiatu Jaworskiego, odnoszą sukcesy  w zawodach szkolnych, 
okręgowych i  ogólnopolskich. W ten sposób reprezentują siebie, szkołę, Powiat Jaworski  na 
forum regionalnym i ogólnopolskim, rozwijają  swoje  pasje  i  umiejętności.  Startujemy też w 
zawodach sportowych. Według rankingu Szkolnego Związku Sportowego jesteśmy najbardziej 
usportowioną szkołą  ponadgimnazjalną  w powiecie.

Celem, jaki  sobie stawia I  Liceum Ogólnokształcące im. Ks.  Bolka I  w Jaworze,  jest 
stworzenie  młodzieży  możliwości  zdobycia  szerokiej  wiedzy  z  zakresu  przedmiotów 
przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych, rozwijanie umiejętności samokształcenia potrzebnej 
do kontynuowania nauki oraz osiągania sukcesów w nauce, sporcie i życiu. 

Placówka ukierunkowana jest na przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego oraz 
studiów  wyższych.  Szkoła  osiągnęła   92.2%  zdawalności  egzaminu  maturalnego,  jest  to 
najlepszy wynik  w powiecie jaworskim (74,7), lepszy  niż  min średnia licea ogólnokształcące w 
województwie (90,9%) . 
Szkoła stara się wykształcić absolwenta wdrożonego do samodzielnego życia i podejmowania 
decyzji. Nacisk  kładzie się na naukę języków obcych czego wyrazem są sukcesy  uczniów w 
olimpiadzie języka angielskiego i języka rosyjskiego oraz konkursach językowych. 

Najlepszy uczeń corocznie w tym roku szkolnym Dawid Detyna  otrzymuje Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów, zaś Mariusz  Litawa został stypendystą   w Dolnośląskim Programie 
Stypendialnym. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych .
W szkole realizowane są programy : „Fizyka jest ciekawa”; Ćwicz pływaj sprawność zdobywaj-
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów liceum z terenu powiatu jaworskiego”,  „Dolnośląska 
szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” „Wybierz życie-Pierwszy 
Krok”, Młodzi Głosują
 Szkoła posiada  certyfikaty :  „Szkoła wspierająca uzdolnienia” , 
Wszystkich zainteresowanych kontynuacją nauki w liceum zapraszamy na  spotkania w ramach 
otwartych drzwi , spotkania w trakcie Targów  edukacyjnych 23 marca 2012.
Wszystkie aktualne informację będą dostępne na stronie internetowej  www.lo1jawor.pl oraz w 
szkolnym punkcie informacyjnym czynnym codziennie w godzinach od 10 do 15 oraz w środy 
od 10 do 16. W tym czasie można  umówić się na spotkanie z Dyrektorem ( po wcześniejszym 
uzgodnieniu  telefonicznym)  ,   zapoznać  się  z  bazą  szkoły oraz  wyjaśnić  wątpliwości.  Jeżeli 
uczniowie są zainteresowani  takie spotkanie zostanie zorganizowane w gimnazjum do którego 
uczęszczają.

http://www.lo1jawor.pl/


2

W roku szkolnym 2012/2013  proponujemy do wyboru  następujące kierunki 

kształcenia:

matematyczno-fizyczny, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, 
fizyka oraz jeden  do  wyboru przez uczniów spośród: chemia lub  biologia,  

humanistyczny   przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język polski, historia, 
wiedza o społeczeństwie,

biologiczno-chemiczny, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, 
matematyka, 

językowy (filologiczny), z rozszerzoną nauką języków obcych będących kontynuacją nauki 
języka obcego  z  gimnazjum, ( grupa  języka niemieckiego lub    języka angielskiego po 
15 uczniów) oraz rozszerzonym    językiem  polskim i wos,

matematyczno-informatyczny, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
matematyka, fizyka oraz informatyka

ogólny, w którym  przewidywane są  2-4  przedmioty wiodące według  deklaracji  uczniów, 
proponujemy przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wos, biologia 

Nasza propozycja organizacji nauczania:

1. O przyjęciu do klasy decyduje jedynie liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych,  będą 
one liczyć  do 30 uczniów. 

2. Wszystkie zajęcia w szkole zaczynają się o godzinie 8 a kończą najpóźniej o 14 20

3. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na 
etapie naboru. Po pierwszej klasie uczniowie mogą dokonać zmiany klasy, a tym samym 
rozszerzeń oraz zajęć uzupełniających.

4. Szkoła oferuje nauczanie na poziomie rozszerzonym 3 przedmiotów.
5. Wszyscy uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego lub języka niemieckiego z 

gimnazjum w grupach samodzielnych lub międzyoddziałowych; uwzględniając poziom 
opanowania języka. Kryterium doboru do grupy stanowi wynik egzaminu gimnazjalnego. 
Obowiązkowo wybierają drugi język obcy nowożytny spośród : j.angielskiego, 
j.niemieckiego lub j.rosyjskiego. Utworzone grupy będą uwzględniały poziom 
wiadomości i umiejętności. Zakładamy możliwość nauki tego języka od podstaw. Każda z 
tych grup ma tę samą liczbę godzin. Nauczanie języków na obu poziomach trwa 3 lata.

6. Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym trwa od klasy I do klasy III. Przy czym 
w klasie pierwszej jedynie: język polski, język obcy i matematyka będą realizowane w 
zakresie rozszerzonym. Pozostałe zajęcia w zakresie podstawowym i uzupełniającym w 
klasie drugiej i trzeciej. Po zakończeniu I semestru klasy pierwszej uczniowie 
potwierdzają wstępną deklarację wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie 
rozszerzonym. Realizacja zajęć w ten sposób ma służyć przygotowaniu do egzaminu 
maturalnego w zmienionej formie która obowiązuje od 2015r.

7. We wszystkich klasach realizacja zajęć wychowania fizycznego odbywa się oddzielnie w 
grupach dziewcząt i chłopców ( samodzielnych lub międzyoddziałowych ) liczących od 
12 do 26 uczniów.

8. Zajęcia z informatyki odbywają się z podziałem na grupy liczące do 15 uczniów.
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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 
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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.
 


