
 

 

 

 

 

Ogólne kryteria rekrutacji 
dla absolwentów gimnazjum 

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych 
zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria: 

 wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, 
 oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) 

 z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego 
rekrutację, 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem, 
 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej lub gimnazjum. 

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie 
same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu 
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. 

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci 
 i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty 
wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej.  
Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad 
przedmiotowych na stronie MEN. 

 
 

1 za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 pkt; 

 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt;   3) dobrym – przyznaje się po 14 pkt; 

 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt 

KRYTERIA DLA    ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 
Maksymalna liczba 

punktów1 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

ocena z języka polskiego  (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

szczególne  osiągnięcia 18 pkt 

świadectwo ukończenia gimnazjum  
z wyróżnieniem 

7 pkt 

aktywność społeczna 3 pkt 

Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt 

wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego  
na poziomie podstawowym 

100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego  
na poziomie rozszerzonym 

Nie przelicza się 

 



 

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

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym: 

08 kwietnia 2019r.– 15 maja 2019r.  

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

Możliwość dokonania zmian preferencji kandydata: 

14 czerwca 2019r.– 17 czerwca 2019r.  
 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie  
o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół pierwszego wyboru przez kandydatów, 
którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się 
indywidualnie w systemie elektronicznym: 

21 czerwca 2019r.– 25 czerwca 2019r.  
 

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

04 lipca 2019r. 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: 

 do 08 lipca 2019r. do godz. 1400 

 
Niezłożenie wymienionych wyżej dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata 
z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych. 

 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

 i kandydatów nieprzyjętych: 

12 lipca 2019r. godz. 1200
 

 
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej: 

od 12 lipca 2019r. do 29 sierpnia 2019r. 
 
 
 
Wymagane dokumenty 

 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie); 

 Podanie (wzór na stronie http//loonz.lbl.pl)

 

Nazwa klasy 
Przedmioty 
rozszerzone 

Przedmioty 
uwzględnione  
przy rekrutacji 

Język obcy 

I A 
klasa informatyczna  

z grafiką komputerową 

matematyka, 
 fizyka,  
informatyka 

język polski 
matematyka 

język obcy 
wyższa ocena z fizyki 

lub informatyki 

j. niemiecki* 
j. rosyjski* 

j. francuski* 
j. hiszpański* 

I B 
klasa politechniczna 

matematyka,  
j. angielski,  
fizyka (15) 

język polski 
matematyka 

język obcy 
fizyka 

j. niemiecki* 
j. rosyjski* 

j. francuski* 
j. hiszpański* 

matematyka,  
j. angielski,  
informatyka (15) 

język polski 
matematyka 

język obcy 
informatyka 

I C 
klasa akademicka SGH 

matematyka, 
 geografia,  
język angielski 

język polski 
matematyka 

język obcy 
geografia 

j. niemiecki* 
j. rosyjski* 

j. francuski* 
j. hiszpański* 

I D 
klasa ekonomiczno-mundurowa 

matematyka, 
 j. angielski,  
geografia, (15)  

język polski 
matematyka 

język obcy 
geografia 

j. niemiecki* 
j. rosyjski* 

j. francuski* 
j. hiszpański* 

matematyka, 
 j. angielski,  
historia (15) 

język polski 
matematyka 

język obcy 
 historia 

I E 
klasa humanistyczno - 

psychologiczna 

język polski,  
j. angielski,  
historia (15)  

język polski 
matematyka 

język obcy 
historia 

j. niemiecki* 
j. rosyjski* 

j. francuski* 
j. hiszpański* 

język polski, 
 j. angielski,  
biologia (15) 

język polski 
matematyka 

język obcy 
biologia 

I F 
klasa prawnicza 

język polski,  
historia,  
wiedza o 
społeczeństwie 

język polski 
matematyka 

język obcy 
wyższa ocena z historii 

lub wiedzy o 
społeczeństwie 

j. niemiecki* 
j. rosyjski* 

j. francuski* 
j. hiszpański* 

I G 
klasa medyczna  

z rozszerzonym j. angielskim 

biologia,  
chemia,  
język angielski 

język polski 
matematyka 

język obcy 
wyższa ocena z chemii 

lub biologii 

j. niemiecki* 
j. rosyjski* 

j. francuski* 
j. hiszpański* 

I H 
klasa medyczna 

 z rozszerzoną  matematyką 

biologia, 
chemia,  
matematyka 

język polski 
matematyka 

język obcy 
wyższa ocena z chemii 

lub biologii 

j. niemiecki* 
j. rosyjski* 

j. francuski* 
j. hiszpański* 

 

*Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 8 osób chętnych do nauki danego języka na 

określonym poziomie. 


