
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji 

do Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ 
w Biłgoraju 

na rok szkolny 2015/2016 
 

23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 41/43 
tel. / fax (084) 686 04 42, (084) 688 02 03 
www.loonz.lbl.pl   e-mail: loonz@lbl.pl 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U.  
z 2014r., poz. 7 z późn. zm.), Zarządzenie nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych 
gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie 
lubelskim. 

 O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się 
absolwenci gimnazjum. 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, 
w pierwszej kolejności. 

 O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół 
ponadgimnazjalnych decyduje liczba uzyskanych przez nich 
punktów rekrutacyjnych.  

 Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez 
kandydatów brane są pod uwagę kryteria zawarte  
w §3 zarządzenia nr10 Lubelskiego Kuratora Oświaty  
z dnia 23 lutego 2015r.: 
 
 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej 
może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym 
maksymalnie 200 punktów, w tym: 
 
1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego – wyniki egzaminu 

gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z 
zakresu: 

• z języka polskiego 
• z matematyki 
• z historii oraz wiedzy o społeczeństwie 
• z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, 

biologia, geografia 
• z języka obcego (poziom podstawowy)  

będą mnożone przez 0,2 pkt. 
 
2) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 

20 punktów – ocena celująca 
18 punktów – ocena bardzo dobra 
15 punktów – ocena dobra 
  8 punktów – ocena dostateczna 
  2 punkty   – ocena dopuszczająca 

3)     20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami: 

a) 4 punkty  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem; 
b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu, zgodnie z § 

4 zarządzenia nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 
23 lutego 2015r.: 

• finalista w konkursie przedmiotowym –  4 punkty, 
• laureat w konkursie lub olimpiadzie  

tematycznej – 4 punkty 
• finalista w konkursie lub olimpiadzie  

tematycznej – 2 punkty 
c) maksymalnie 4 punkty  (1 osiągnięcie – 2 punkty ,  

2 i więcej – 4 punkty ) za jedno z poniżej wskazanych 
osiągnięć: 
• zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym; 
• zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata 

w konkursach lub zawodach artystycznych 
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym; 

• zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata 
w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych 
konkursach tematycznych organizowanych co najmniej 
na szczeblu powiatowym; 

d) 2 punkty  za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie 
ukończenia gimnazjum osiągnięć: 
• działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, 
hospicjum, organizacjami charytatywnymi 

lub 
• działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza 

w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, 
samorządzie szkolnym lub organizacjach 
młodzieżowych 

lub 
• udział w projekcie / programie dydaktyczno-

wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, 
realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony 
osiągnięciami ucznia. 

4)  W przypadku kandydata zwolnionego na podstawie 
 odrębnych przepisów z obowiązku przystąpienia do 
 egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych 
 za oceny z j. polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 
 edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia 
 gimnazjum, oraz liczbę punktów za inne osiągnięcia 
 kandydata, do celów rekrutacyjnych mnoży się przez 
 dwa. 



LO im. ONZ dokonuje rekrutacji do klas pierwszych  
w systemie elektronicznym 

Kandydaci z terenu objętego systemem oraz kandydaci spoza terenu wybierają preferencje i 
składają podania w szkołach pierwszego wyboru w okresie: 

18 maja 2015 r. od godz. 800 – 05 czerwca 2015 r. do godz. 1500 

(druki podań można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej) 

Dokonywanie ewentualnych zmian w wyborze szkoły i oddziału: 
19 czerwca 2015 r. od godz. 800 – 23 czerwca 2015 r. do godz. 1500 

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego do szkół pierwszego wyboru: 

26 czerwca 2015 r. od godz. 1000 –  30 czerwca 2015 r. do godz. 1200 

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły  
oraz niezakwalifikowanych(zapoznanie się z wynikami naboru): 

02 lipca 2015 r. do godz. 1000 

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
oraz innych wymaganych dokumentów: 

02 lipca 2015 r. od godz. 1000 – 03 lipca 2015 r. do godz. 1300 
Niezłożenie wymienionych wyżej dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata 
z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych. 

Publikacja list kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc : 
06 lipca 2015 r. do godz. 1000 

Przeprowadzenie ewentualnej rekrutacji uzupełniającej: 
06 lipca 2015 r. od godz. 800 – 08 lipca 2015 r. do godz. 1200 

Publikacja list kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej  
oraz liczby wolnych miejsc: 

08 lipca 2015 r. do godz. 1200 

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego: 
09 lipca 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r. 

Wymagane dokumenty 
• 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie );
• Podanie (wzór na stronie http//loonz.lbl.pl) 

 

Nazwa klasy 

Przedmioty 
rozszerzone, 

uzupełniające  
i dodatkowe 

Języki obce 

Przedmioty punktowane 
przy rekrutacji 

I A – klasa architektoniczno-
informatyczna 

matematyka, 
fizyka, 
uzupełniający - 
rysunek 
techniczny lub 
informatyka 
(grafika 
komputerowa) 

I – j. angielski  
II– j. niemiecki/ 
 j. rosyjski/ 
 j. francuski,/ 
 j. hiszpański 

j. polski, matematyka, 
fizyka, j. obcy 

I B  – klasa politechniczna 

matematyka, 
fizyka, 
uzupełniający -  
informatyka 

I – j. angielski  
II– j. niemiecki/ 
 j. rosyjski/ 
 j. francuski,/ 
 j. hiszpański 

j. polski, matematyka, 
fizyka, j. obcy 
 

I C – klasa ekonomiczna 

matematyka, 
geografia, 
uzupełniający –  
informatyka 

I – j. angielski  
II– j. niemiecki/ 
 j. rosyjski/ 
 j. francuski,/ 
 j. hiszpański 

j. polski, matematyka, 
geografia, j. obcy 
 

I D – klasa ekonomiczna  
z rozszerzonym językiem 

angielskim 

matematyka, 
geografia, 
j. angielski, 
 

I – j. angielski  
II– j. niemiecki/ 
 j. rosyjski/ 
 j. francuski,/ 
 j. hiszpański 

j. polski, matematyka, 
geografia,  
j. obcy 

I E  – klasa ekonomiczno-
prawnicza 

 

matematyka, 
geografia, wiedza 
o społeczeństwie 

 
I – j. angielski  
II– j. niemiecki/ 
 j. rosyjski/ 
 j. francuski,/ 
 j. hiszpański 

j. polski, matematyka, 
wiedza o społeczeństwie, j. 
obcy 

I F – klasa prawnicza 
(humanistyczna) 

j. polski, historia, 
wiedza o 
społeczeństwie 
dodatkowy 
dziennikarstwo 
lub  j. łaciński 

I – j. angielski  
II– j. niemiecki/ 
 j. rosyjski/ 
 j. francuski,/ 
 j. hiszpański 
III – j. łaciński 

j. polski, matematyka, 
historia, j. obcy 

I G, H  – klasy medyczne  
z biomatematyką 

biologia, chemia, 
uzupełniający –  
biomatematyka 

I – j. angielski  
II– j. niemiecki/ 
 j. rosyjski/ 
 j. francuski,/ 
 j. hiszpański 

j. polski, matematyka,  
biologia, j. obcy 
 

I i– klasa medyczna  
z rozszerzoną  

z fizyką 

biologia, chemia, 
fizyka 

I – j. angielski  
II– j. niemiecki/ 
 j. rosyjski/ 
 j. francuski,/ 
 j. hiszpański 

j. polski, matematyka, 
biologia,  j. obcy 


