
KLASY PIERWSZE
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej

w Żurominie
w roku szkolnym 2014/2015

1) Klasa I A : MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA
rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka 

2) Klasa I B: MEDYCZNA
rozszerzone: biologia, chemia, fizyka 

3) Klasa I C: TURYSTYCZNA
rozszerzone: język angielski, geografia, język niemiecki

4) Klasa I D: HUMANISTYCZNO – PRAWNICZA
rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

5) Klasa I E: EKONOMICZNA
rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Proponowane języki obce:

– język angielski
– język niemiecki

Liczba miejsc w klasie : 30 uczniów



KRYTERIA PRZYJĘĆ
DO KLASY PIERWSZEJ

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MARII DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE

§ 1

Rekrutacja uczniów odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami
zawartymi w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych.

§ 2

O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

§ 3

Terminy  rekrutacji,  sposób  przeliczania  na  punkty  ocen  z  zajęć
edukacyjnych,  wyników  egzaminu  oraz  innych  osiągnięć  ucznia  określa
rozporządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

§ 4

1. W  celu  przeprowadzenia  rekrutacji  do  klasy  pierwszej  dyrektor  szkoły
powołuje  szkolną  komisję  rekrutacyjno-kwalifikacyjną,  wyznacza  jej
przewodniczącego i określa zadania członków.

2. Dyrektor  szkoły  może  odstąpić  od  powołania  komisji,  jeżeli  liczba
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa
liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

§ 5

Do  zadań  szkolnej  komisji  rekrutacyjno-kwalifikacyjnej  należy  
w szczególności:
1. podanie  do  wiadomości  kandydatom informacji  o  warunkach  rekrutacji,  

z uwzględnieniem kryteriów przyjętych w statucie szkoły;
2. ustalenie  na  podstawie  wyników  postępowania  kwalifikacyjnego  

i wyłonienie listy kandydatów przyjętych do szkoły;
3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.



ZAŁĄCZNIK NR 1

1. Maksymalna  liczba  punktów  możliwych  do  uzyskania  w  postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym  za  oceny  z  języka  polskiego  i  trzech
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu
przeprowadzonego  w  ostatnim  roku  nauki  w  gimnazjum  (oraz  za  inne
osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie)
                                                                                          – 200 pkt.

2. Liczba  punktów  możliwa  do  uzyskania  za  egzamin  przeprowadzony  
w  ostatnim  roku  nauki  w  gimnazjum:  Szczegółowe  wyniki  egzaminu
wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

–  języka polskiego, 
–  historii i wiedzy o społeczeństwie, 
–  matematyki, 
–  przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, 
–  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
–  należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując
    współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70%,
    70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji)

suma punktów możliwych do uzyskania  –100 pkt.

3. Liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na
świadectwie ukończenia gimnazjum

– 100 pkt.

stopień: celujący – 18 pkt.
stopień: bardzo dobry – 14 pkt.
stopień: dobry – 10 pkt.
stopień: dostateczny –   6 pkt.
stopień: dopuszczający –   2 pkt.

Zajęcia edukacyjne:

a) Klasa I A: MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA

jezyk polski 

matematyka

informatyka

  obowiazkowe









jeden do wyboru – język obcy, fizyka



b) Klasa I B: MEDYCZNA

eobowiazkow  

chemia

biologia

 polskijezyk









 

jeden do wyboru – fizyka, matematyka

c) Klasa I C: TURYSTYCZNA

eobowiazkow  

geografia

obcyjezyk

 polskijezyk









jeden do wyboru –matematyka, historia

d) Klasa I D: HUMANISTYCZNO – PRAWNICZA

eobowiazkow  

w.o.s.

historia

 polskijezyk









jeden do wyboru -  język obcy, geografia

e) Klasa I E: EKONOMICZNA

eobowiazkow  

geografia

matematyka

 polskijezyk









jeden do wyboru – język obcy, fizyka

4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia ucznia wymienione 
na świadectwie ukończenia gimnazjum :

13 pkt – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program
obejmuje  w całości  lub poszerza treści  podstawy programowej  
co  najmniej  jednego  przedmiotu  lub  za  tytuł  laureata  innego
konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na
szczeblu wojewódzkim.

 Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt.

7 pkt – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym
przez kuratora oświaty.

                 Finalista  więcej  niż  jednego konkursu uzyskuje 7 pkt.  
W przypadku przyznania 13 pkt nie przyznaje się 7 pkt.

5 pkt –  niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, 
za  uzyskane  wysokie  miejsce  –  nagradzane  lub  honorowane
zwycięskim  tytułem  –  w  zawodach  wiedzy,  artystycznych  



i  sportowych  organizowanych  przez  inne  podmioty  działające  
na  terenie  szkół,  co  najmniej  na  szczeblu  wojewódzkim  
lub ogólnopolskim

2 pkt. – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział,
za  uzyskane  wysokie  miejsce  –  nagradzane  lub  honorowane
zwycięskim  tytułem  –  w  zawodach  wiedzy,  artystycznych  
i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na
terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym ( w przypadku
przyznania 5  pkt.  za  osiągnięcia  na szczeblu  wojewódzkim lub
ogólnopolskim nie przyznaje się 2 pkt. za osiągnięcia na szczeblu
powiatowym)

2 pkt. – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza  
w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

2 pkt. –  za świadectwo    ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

do  6  pkt.  –  za  średnią  arytmetyczną  zaokrągloną  do  trzech  miejsc
                 po  przecinku,  uzyskaną  z  obowiązkowych  zajęć
                 edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych 
                 na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki  
                 (w przypadku braku oceny z  wymienionych wyżej  zajęć
                 edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej
                arytmetycznej).

 
Przy  obliczaniu  średniej  arytmetycznej  przyjmuje  się  następujące  wartości
punktowe ocen:

6 pkt. – stopień: celujący
5 pkt. – stopień: bardzo dobry
4 pkt. – stopień: dobry
3 pkt. – stopień: dostateczny
2 pkt. – stopień: dopuszczający

5. Do klas przyjmowani są kandydaci z największą ilością uzyskanych punktów.



    Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
    w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

1. Od 12 maja (poniedziałek) od godz. 10.00  do 23 maja 2014r. (piątek) do godz. 15.00
kandydaci do klasy pierwszej składają kwestionariusze – podania ;

2. od 20 czerwca (piątek) od godz. 10.00 do 24 czerwca 2014r. (wtorek) do godz. 16.00
kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali
tego  
w terminie określonym w pkt 1  a z uzasadnionych przyczyn losowych;

3. od 27 czerwca (piątek) od  godz. 11.00 do 30 czerwca 2014r (poniedziałek), do godz.
16.00 kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół oryginały lub kopie (poświadczone
za  zgodność  z  oryginałem  przez  dyrektora  gimnazjum,  które  kandydat  ukończył)
świadectwa  ukończenia  gimnazjum,  oryginały  lub  kopie  poświadczone  za  zgodność  
z  oryginałem  przez  dyrektora  gimnazjum,  które  kandydat  ukończył)  zaświadczenia  
o  szczegółowych  wynikach  egzaminu  przeprowadzanego  w  ostatnim  roku  nauki  
w  gimnazjum  oraz  inne  dokumenty  wskazane  przez  organ  prowadzący,  z  wyjątkiem
zaświadczenia  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kształcenia  w  określonym
zawodzie ;

4. od 1 lipca (wtorek) godz. 9.00 do 3 lipca 2014r. (czwartek), godz. 15.00 szkolna komisja
rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole kryteriów;

5. do 3 lipca 2014r. (czwartek), do godz. 16.00  szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów
niezakwalifikowanych  do przyjęcia  do  oddziałów klasy  pierwszej,  zawierającą  imiona  i
nazwiska  kandydatów  uszeregowane  w  kolejności  alfabetycznej   oraz  informację  
o zakwalifikowaniu albo nieazwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia; 

6. od  4  lipca  (piątek)  do 7  lipca  2014r.  (poniedziałek) kandydaci  umieszczeni  na  liście
kandydatów zakwalifikowanych  do przyjęcia  składają  oświadczenia  potwierdzające  wolę
podjęcia  nauki  w  danej  szkole  oraz  oryginał  świadectwa  i  oryginał  zaświadczenia  
o  szczegółowych  wynikach  egzaminu  przeprowadzanego  w  ostatnim  roku  nauki  
w gimnazjum;

7. 8  lipca  (wtorek)  2014r.,  godz.  16.00–  szkolna  komisja  rekrutacyjna  ogłasza  listę
kandydatów  przyjętych  i  kandydatów  nieprzyjętych  do  szkoły.  Lista  zawiera  imiona  
i  nazwiska kandydatów przyjętych  i  kandydatów nieprzyjętych  (lub informację o liczbie
wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej  oraz najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia; 

8. do 29 sierpnia (piątek) 2014 r. – dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie 
uzupełniające, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal 
dysponuje wolnymi miejscami.



Gimnazjum Nr 1 w Żurominie
ul. Wyzwolenia 12
09-300 Żuromin

Gimnazjum Nr 2 w Żurominie
ul. Wiatraczna 16
09-300 Żuromin

Gimnazjum Gminne
09-135 Siemiątkowo 

Gimnazjum 
ul. Budzyn 8
06-550 Szreńsk

Gimnazjum Nr 3 
09-303 Syberia

Publiczne Gimnazjum 
ul. Mickiewicza 6 
09-310 Kuczbork

Gimnazjum Nr 2 
ul. Szkolna 7
09-305 Zieluń

Gimnazjum Publiczne
ul. Szkolna 2
09-311 Zielona

Gimnazjum 
ul. Jana Pawła
09-304 Lubowidz

Gimnazjum Samorządowe
ul. Stefana Żeromskiego 2 b
09-317 Lutocin

Gimnazjum Publiczne
ul. Gołębiowskiego 1
09-320 Bieżuń

Gimnazjum
ul. Bieżuńska 16
87-510 Skrwilno


	ZAŁĄCZNIK NR 1

