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     Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego 

         ul. M. Buczka 15,   72 – 315 Resko 

         tel.: 91 39 51 204,  kom.:531 827 943 

         e-mail.: loresko@op.pl,    www. zsresko. pl 

Średnia zdawalność matur  

 

kraj : 79,9%  

 

zachodniopomorskie 76,8% 

 

 powiat łobeski – 81,9% 

 

 LICEUM w RESKU – 100 % 

Liceum 3-letnie  

[ po gimnazjum] 
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ZASADY  REKRUTACJI 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  IM. K.K. BACZYŃSKIEGO  W  RESKU 

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

[trzyletnie liceum po ukończeniu gimnazjum] 

Kandydat do klasy  pierwszej LO może otrzymać maksymalnie 200 punktów.  

1.   za egzamin gimnazjalny –  maksymalnie 100 pkt., w przeliczeniu 0,2 punktu za każdy 

punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: 

- języka polskiego 

- historii i wiedzy o społeczeństwie 

- matematyki 

- przedmiotów przyrodniczych 

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  

 

2.   za świadectwo  - maksymalnie 100 pkt.  w tym: 

a. maksymalnie 72 punkty za oceny  z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

realizowanego na poziomie III.1 oraz przedmiotu wybranego przez szkolną komisję 

rekrutacyjną   w zależności od deklarowanego  przez ucznia profilu kształcenia tj. historia, 

biologia lub geografia  na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z zasadą 

      celujący – 18 pkt. 

         bardzo dobry – 17 pkt. 

         dobry – 14 pkt. 

         dostateczny – 8 pkt. 

         dopuszczający – 2 pkt.     

 

   b. maksymalnie 28 pkt.  za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w tym: 

 

    świadectwo ukończenia gimnazjum  z wyróżnieniem – 7 pkt. 

 aktywność społeczna w formie wolontariatu – 3 pkt 

 inne szczególne osiągnięcia ucznia 18 pkt.  

 

4. Do klasy I zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zgodnie 

z liczbą miejsc w liceum ogólnokształcącym. 

 

5. W przypadku ucznia, który na świadectwie ukończenia gimnazjum posiada ocenę naganną 

z zachowania, bez względu na liczbę punktów uzyskanych podczas rekrutacji, komisja ma 

prawo nie zakwalifikować /  nie przyjąć kandydata do szkoły. 

 

6. Kandydat umieszczony na liście przyjętych jest zobowiązany potwierdzić wolę 

uczęszczania do szkoły w sposób  określony w terminarzu rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Proponowane profile kształcenia 
  
Propozycje przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w poszczególnych profilach: 

 

 humanistyczny                 biologiczno-chemiczny                        matematyczno-geograficzny 

 

- j. polski                  -biologia          - matematyka  

- j. obcy                 - chemia            - geografia 

-  geografia       - j. obcy               - j. obcy 

           

Proponowane   profile kształcenia są  propozycją wstępną  i  mogą ulec zmianie według  

potrzeb  i zainteresowań uczniów. Uczniowie w II semestrze klasy pierwszej deklarują wybór 

trzech przedmiotów, które będą realizować  w zakresie rozszerzonym. 

Rozszerzenia przedmiotów  według wyboru uczniów  będą realizowane od klasy II. 

W klasie pierwszej uczniowie realizują wszystkie przedmioty w zakresie podstawowym. 

 

Deklaracja profilu kształcenia służy także komisji rekrutacyjnej do wyboru czwartego 

przedmiotu punktowanego podczas rekrutacji wstępnej. 

 

  

NASZE LICEUM TO 

 

Tradycja i doświadczenie 

Wyniki egzaminów maturalnych 

Sukcesy w konkursach i olimpiadach 

Atmosfera szkoły 

Nowoczesna baza dydaktyczna 

 i sportowa 

Stypendia sportowe i naukowe 

Darmowe podręczniki 

Zwrot kosztów za bilety 

 



 

 

 

 

Terminarz rekrutacji 

od 9  maja  2019r. 

do 18 czerwca 2019 r. 

do godz. 15.00 

Składanie wniosków przez 

kandydatów do szkół 

Do wniosku  należy dołączyć:  

-  3 zdjęcia 

21  - 25 czerwca 2019 r. 

do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej o 

świadectwo ukończenia gimnazjum   

oraz o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego  

do 28 czerwca 2019r. 

Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków  i innych 

dokumentów  

do 5 lipca 2019r. 

do godz. 12.00 

  

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

do 10 lipca 2019 r. 

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum  i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego  

 12 lipca 2019r.  

do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych  

 

 


