
 

 

ZASADY  REKRUTACJI 

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

 NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

   

Kandydat do klasy  pierwszej LO może otrzymać maksymalnie 200 punktów.  

1. za egzamin ósmoklasisty –  maksymalnie 100 pkt., w przeliczeniu: 

A.  0,35 punktu za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z 

- języka polskiego 

- matematyki 

B.  0, 30 punktu za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z 

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  

 

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

 

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

realizowanego na poziomie II.1  i przedmiotu wybranego przez szkolną komisję 

rekrutacyjną   w zależności od deklarowanego we wniosku  trzeciego przedmiotu 

realizowanego w zakresie rozszerzonym tj. historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia  

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 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 szkoły podstawowej w tym: 

 

    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 7 pkt. 

 aktywność społeczna w formie wolontariatu – 3 pkt 

 inne szczególne osiągnięcia ucznia w tym: 

 

1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 

punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 

punktów; 

 

2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty; 

 



 

 

 

 

 

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 

punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 

przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 

przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 

punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 

punkty; 

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 

punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 

punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 

punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty; 

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-

4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

 

3. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba 

punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

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 szkoły podstawowej 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. 

 

 


