
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich

na rok szkolny  2021/2022

O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły 
w Ząbkowicach Śląskich może się ubiegać każdy absolwent szkoły podstawowej, 
który w przewidzianym terminie złożył wymagane dokumenty.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego liczba 
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do klas pierwszych zostaną przyjęci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość 
punktów i we wskazanym w harmonogramie terminie potwierdzili wolę nauki w Liceum.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego 
im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich w postępowaniu rekrutacyjnym może 
uzyskać maksymalnie 200 punktów:

100 punktów- za wyniki na świadectwie ukończenia szkoły;
100 punktów- za wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Punkty za wyniki uzyskane na świadectwie szkolnym przyznawane będą w następującej 
wysokości:

18 punktów- ocena celująca
17 punktów- ocena bardzo dobra
14 punktów- ocena dobra
  8 punktów- ocena dostateczna
  2 punkty   - ocena dopuszczająca

W postępowaniu rekrutacyjnym Komisja będzie brała pod uwagę oceny 
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka 
obcego i przedmiotu odpowiadającego profilowi wskazanemu przez kandydata:

biologiczno-chemiczny – biologia lub chemia,
matematyczno- informatyczny – fizyka lub informatyka,
matematyczno-językowy – fizyka lub geografia,
ratowniczo-sportowy – biologia lub wychowanie fizyczne,
humanistyczno-językowy – historia lub wiedza o społeczeństwie,
lingwistyczny (językowy) – historia lub II język obcy.

Ponadto kandydat może uzyskać dodatkowe punkty za szczególne osiągnięcia:

18 punktów- osiągnięcia w konkursach i turniejach wiedzy, konkursach artystycznych
 i zawodach sportowych (zgodnie z zasadami zawartymi w paragrafie 6.1 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.);
  7 punktów -  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  3 punkty - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.



Punkty za wyniki z egzaminu ósmoklasisty przyznawane będą w następującej wysokości:

35 punktów- 100% z języka polskiego (100%x 0,35)
35 punktów- 100% z matematyki (100%x 0,35)
30 punktów- 100% z języka obcego (100%x 0,3)

Najważniejsze terminy rekrutacji do LO w Ząbkowicach Śląskich

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Składanie podań 17maja – 21 czerwca 2021 r.
Dołączenie oryginałów lub kopii: świadectwa 
ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu 
po szkole podstawowej, zaświadczenia komisji 
konkursowych i komisji olimpiad przedmiotowych 
o osiągnięciach kandydata oraz innych wymaganych 
dokumentów

25 czerwca –14 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 
do postępowania rekrutacyjnego. 22 lipca 2021 r.

Złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę nauki 
w LO oraz oryginałów dokumentów 23 –30 lipca 2021 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do LO 2 sierpnia  2021 r.


