
 

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego  

w Bolesławcu 

 

 

59-700 BOLESŁAWIEC ul. H. i W. Tyrankiewiczów 11,      www.lo.boleslawiec.pl  

 (75) 732 31 93  ,  (75) 732 31 93    e-   lo@lo.boleslawiec.pl 

NIP – 612-11-75-428 

 

 

 

 

R E G U L A M I N 

Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej  

W I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu 

w sprawie przyjęć do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 

absolwentów szkół podstawowych 

 
1. Limit miejsc do klas pierwszych w I LO w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 160 uczniów. 

 

2. Rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest systemem elektronicznym – na stronie 

https/dolnośląskie.edu.com.pl 
 

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów,  

w tym: 

 

 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali 

procentowej, zgodnie z zasadą: 

 

Wynik procentowy z zakresu Pomnożony przez : 

• języka polskiego 0,35 

• matematyki 0,35 

• języka obcego  

           na poziomie podstawowym 
0,30 

 

  

 72 punkty uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie z 4 przedmiotów:  

 

 j.polski 

 matematyka 

 j.obcy  ( w przypadku dwóch języków ten z wyższą oceną) 

 oraz  przedmiot  uzależniony  od  wyboru  klasy  (prosimy zapoznać się z 

charakterystyką klas) 

 

  

 

 

http://www.lo.boleslawiec.pl/
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  Przeliczanie według zasady: 

Ocena Punkty 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 

 

 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły 

podstawowej zgodnie z zasadami:  

Osiągnięcie Liczba punktów 

 Ukooczenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt. 

 Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej na rzecz 

środowiska szkolnego w szczególności wolontariat 

3 pkt. 

 Więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie 

ukooczenia szkoły podstawowej* 

 

wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły – znajduje się 

na stronie 
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-
i-placowki/rekrutacja/ 

 

Sposób przeliczania osiągnięć znajduje się w załączniku 

 

max. 18 pkt 

 

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych o   zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności – wykaz olimpiad i 

konkursów 

 

5. W przypadkach uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty z 

przyczyn losowych lub zdrowotnych, (na podstawie art.44zw ust.2 i art. 44zz ust.2 ustawy) 

przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły z następujących 

przedmiotów: 

Przedmiot Ocena Punkty 

j. polski,  celujący 35 

https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-komunikatu-z-7-listopada-2017-r.pdf
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-komunikatu-z-7-listopada-2017-r.pdf
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/aktualizacja-komunikatu-z-7-listopada-2017-r.pdf
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matematyka bardzo dobry 30 

dobry 25 

dostateczny 15 

dopuszczający 10 

Max. 70 pkt. 

 

Przedmiot Ocena Punkty 

Język obcy nowożytny celująca 30 

bardzo dobry 25 

dobry 20 

dostateczny 10 

dopuszczający 5 

Max. 30 pkt.  

 

6. Kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się do klasy pierwszej na 

podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, 

pierwszeństwo mają:  

 

kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczni-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

8.  Dodatkowymi kryteriami różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej  

liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w ust.3 i 8 są:  

a) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) 

b) niepełnosprawność kandydata 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 
Kryteria te mają jednakową wartość. 

 

9.  Tryb odwoławczy 
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a) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

b) Komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni uzasadnienie 

c) Rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 

dni. 

d) Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy 

skarga do sądu administracyjnego. 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna opracowała niniejszy regulamin oraz terminarz w oparciu o obowiązujące przepisy: 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) 

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U z 2017, 

poz. 610) 

- Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla 

absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: - klas I publicznych czteroletnich liceów 

ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, - klas wstępnych w 

czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z 

oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz 

kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.  
 


