ZASADY REKRUTACJI PO GIMNAZJUM
(CYKL TRZYLETNI)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W DZIERŻONIOWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017 poz.586).
3. Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do
klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących,
dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia
4. Zarządzenie Nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywa się na podstawie:
1. Liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego z: języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka
obcego na poziomie podstawowym.
2. Liczby punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia gimnazjum
z języka polskiego, matematyki oraz odpowiednio z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, wskazanych przez Dyrektora Szkoły (w zależności od wybranego profilu
kształcenia):
a) klasa humanistyczno-lingwistyczna: historia lub geografia, wiedza o społeczeństwie lub
język obcy nowożytny
b) klasa politechniczna: fizyka lub geografia, informatyka lub język obcy nowożytny,
c) klasa biologiczno-chemiczna: biologia, chemia lub geografia
UWAGA: Istnieje możliwość utworzenia dodatkowej, czwartej klasy!

3. Liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
SPOSÓB OBLICZANIA PUNKTÓW:
1. Do 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z zasadą:
wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2, np.: 76% x 0,2= 15,2 punktów
rekrutacyjnych.
2. Do 72 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów
wskazanych przez Dyrektora Szkoły (w zależności od wybranego profilu kształcenia),
otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Zasada naliczania punktów:
a) celujący: 18 punktów
b) bardzo dobry: 17 punktów
c) dobry: 14 punktów
d) dostateczny: 8 punktów
e) dopuszczający: 2 punkty
3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 7 punktów rekrutacyjnych.
4. Osiągnięcia w olimpiadach i konkursach: do 18 punktów rekrutacyjnych.
Wykaz konkursów oraz punktacja znajduje się w Zarządzeniu Nr 14/2019 Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły.
5. Maksymalnie 3 punkty rekrutacyjne za inne osiągnięcia, w szczególności wzorowe
zachowanie lub udokumentowana działalność w formie wolontariatu lub udokumentowana
aktywność społeczna (np. samorząd szkolny, organizacje młodzieżowe).

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są do
Szkoły w pierwszej kolejności niezależnie od kryteriów.
OLIMPIADY:
a) Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
b) Olimpiada Matematyczna Juniorów
c) Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
d) Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów

e) Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów

KONKURSY: polonistyczny, matematyczny, historyczny z elementami wiedzy
o społeczeństwie, biologiczny, geograficzny, fizyczny, chemiczny, języka angielskiego,
języka niemieckiego, języka francuskiego występujące pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak
Gimnazjalista”.
Kandydat składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez
dyrektora szkoły, którą ukończył.

