
Zasady rekrutacji 

absolwentów szkół podstawowych - kandydatów do Liceum 

Ogólnokształcącego  

im. Marii Skłodowskiej- Curie 

w Zespole  Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie 

na rok szkolny 2020/2021. 
 

 

1. Zasady rekrutacji 

 

1. Przeliczanie na punkty wynikówegzaminu ósmoklasisty: 
 
1) wynik przedstawiony w procentach z:  
 

a) języka polskiego,  

b) matematyki,  

 mnoży się przez 0,35; 

 

2) wynik przedstawiony w procentach z:  

 

a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

 mnoży się przez 0,30; 
 

 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w 

stopniu: 
 
1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;  
 
2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  
 
3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  
 
4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  
 
5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się            

7 punktów. 

4. Za uzyskanie tytułu finalisty w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim, 

ponadwojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym przyznaje się od 5 do 10 pkt. 

 

Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły przyznaje się – w zależności od 

szczebla konkursu – od 1 do 4 punktów. 

 

5. W przypadku większej ilości szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, kandydat może otrzymać maksymalnie 18 punktów. 
 
6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie 

wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 



 

 
7. 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 za oceny z języka 

polskiego i matematyki uczeń może otrzymać max. 35 pkt, z języka obcego nowożytnego- 

max. 30 pkt. 

 

Przy przyjęciu do klasy pierwszej brane będą pod uwagę punkty uzyskane za oceny 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: 

 

 klasa przyrodniczo-medyczna – klasa z rozszerzonym programem nauczania 

z biologii, chemii i fizyki medycznej: 

język polski,matematyka, język obcy, biologia 

 

 klasa politechniczna – klasa z rozszerzonym programem nauczania  

matematyki, języka obcego, fizyki / informatyki: 

język polski, matematyka, język obcy, fizyka 

 

 Klasa lingwistyczna - klasa z rozszerzonym programem nauczania geografii, 

matematyki, geografii, języka obcego i przedsiębiorczości: 

 

język polski, matematyka,język obcy, geografia 

 

 klasa humanistyczna– klasa z rozszerzonym programem nauczania  języka 

polskiego z warsztatami dziennikarskimi, historii i wiedzy o społeczeństwie:  

język polski, matematyka, język obcy, historia 

 

 klasa turystyczna – klasa z rozszerzonym programem nauczania  

z biologii, geografii i języka obcego: 

 

język polski,matematyka, język obcy, biologia 

 

 

8. Przyjmowanie wniosków kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej- Curie w Strzelinie  odbywać się będzie w  sekretariacie szkoły przy ul. 

Jana Pawła II nr 23.  w dwóch etapach: 



 w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.    złożenie wniosku i 

uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopię lub oryginał) 

 w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. uzupełnienie wniosku o zaświadczenie  

o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie poświadczone przez dyrektora szkoły lub 

oryginał)  oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjecie do szkoły            
                                                                                

9.Do wniosków o przyjęcie do szkoły absolwenci szkół podstawowych                  

 dołączają: 

o do 10 lipca - świadectwo ukończenia szkoły (kopię lub oryginał) 

o do 4 sierpnia zaświadczenie  o wyniku egzaminu szkoły podstawowej (kopie 

poświadczone przez dyrektora, które kandydat ukończył lub oryginał); 

o kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają 

zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe. 

 w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. w sekretariacie szkoły przy ul. 

Jana Pawła II nr 23.     

 

 

10. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do danej klasy szkoła zastrzega 

sobie prawo rezygnacji z jej utworzenia i zaproponuje przyjęcie kandydata do innej 

klasy. 

 

11. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Strzelinie nastąpi 12 sierpnia     

2020 r. 

 

12. Osoby przyjęte do szkoły są zobowiązane złożyć oryginały świadectwa  i 

zaświadczenia  

o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty, 2 fotografie oraz inne wymagane 

dokumenty najpóźniej do 18 sierpnia 2020 r. 

 

13. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi najpóźniej                  

19 sierpnia 2020 r. 

 

14. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w 

ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym wypadku 

kopie dokumentów ulegną zniszczeniu. 

 

15.  Od 1 czerwca do 26 czerwca 2020 r. codziennie działać będzie w sekretariacie 

szkoły szkolny punkt informacyjny (telefon 71 39 21 364). 

 

Godziny pracy punktu informacyjnego: 

 

poniedziałek – piątek   10.00- 14.00 

 

Informacje o naborze można też znaleźć na stronie internetowej szkoły: 

www.lostrzelin.pl 

http://www.lostrzelin.pl/

