I Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie
66-200 Świebodzin, Park Chopina 2, tel. 068 3823029, e-mail: liceum@lo.swiebodzin.pl

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŚWIEBODZINIE
Na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek
Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im.
Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie informuje, że:

W roku szkolnym 2022/2023 przyjmujemy kandydatów do następujących klas:
PROPONOWANE PROFILE KLAS

Przedmioty punktowane przy
rekrutacji
język polski, język obcy, matematyka,
fizyka
język polski, język obcy, matematyka,
biologia
język polski, język obcy, matematyka,
historia
język polski, język obcy, matematyka,
geografia

1a politechniczna
1b biologiczno - medyczna
1c dziennikarsko - prawnicza
1d ogólna

1. NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
Uczeń każdej klasy wybiera dwa języki spośród proponowanych przez szkołę:
język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski
Nauka obu języków realizowana jest od klasy I do klasy IV, jeden na poziomie
rozszerzonym –kontynuacja ze szkoły podstawowej (4-5 godzin tygodniowo) , drugi na
poziomie podstawowym (2 godziny tygodniowo) . Nauka języków obcych odbywa się
w systemie międzyoddziałowym. Uczeń zostaje przydzielony do określonej grupy, ze
względu na poziom zaawansowania języka, po napisaniu testu diagnostycznego (1 września).
UWAGA: Jeśli nie zostanie zebrana dostateczna ilość chętnych do grupy z danego języka –
grupa nie powstanie.
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2. PROFILE KLAS I PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
Każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania wybierając jeden z proponowanych
profili:
1. Klasa 1a politechniczna
2. Klasa 1b biologiczno – medyczna
3. Klasa 1c dziennikarsko – prawnicza
4. Klasa 1d ogólna
Niezależnie od profilu klasy, uczeń sam planuje swoją ścieżkę rozwoju, wybiera i realizuje
2-3 przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród zaproponowanych tj.: geografia, historia,
biologia, chemia, fizyka, j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.
Od roku szkolnego 2022/2023 będziemy realizować eksperyment edukacyjny „Świadomie
planuję swoją przyszłość”, który umożliwi w pierwszym roku nauki poznać szkołę,
nauczycieli i specyfikę nauczanych przedmiotów . Przedmioty rozszerzone uczeń wybierać
będzie od klasy drugiej po odpowiednim przygotowaniu na zajęciach z doradztwa
zawodowego.
Dla wszystkich uczniów niezależnie od profilu klasy proponujemy zajęcia dodatkowe :
- kółko matematyczne
- zajęcia warsztatowo- laboratoryjne „Dotknij biologii”
- kółko teatralne
- programowanie i robotyka.
Współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim, dziennikarzami, prawnikami, lekarzami.
Nasi uczniowie w zależności od wybranego profilu klasy mają możliwość uczestniczyć
w warsztatach dziennikarskich, spotkaniach z prawnikami, zajęciach z ratownictwa
medycznego, wykładach i zajęciach prowadzonych przez wykładowców UZ na uczelni oraz
w auli naszej szkoły.

3. ZASADY REKRUTACJI.
W postępowaniu kwalifikacyjnym Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna będzie
brała pod uwagę następujące kryteria:
Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie
rekrutacji ustala się na 200, w tym:
1. za wynik łączny egzaminów kompetencyjnych po szkole podstawowej (maksymalnie 100
pkt.),
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Wynik przedstawiony w procentach z:
- języka polskiego,
- matematyki,
mnoży się przez 0,35
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,3.
2. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 72 pkt.) z języka
polskiego oraz z trzech wybranych zajęć edukacyjnych (wg tabeli – zgodnie z wyborem
profilu – patrz wyżej).
Przeliczenie ocen na punkty odbywać się będzie według założeń:
o

celujący

18 pkt.

o

bardzo dobry

17 pkt.

o

dobry

14 pkt.

o

dostateczny

8 pkt.

o

dopuszczający

2 pkt.

3. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.,
4.

za konkursy i zawody:

4a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
4b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
4c. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
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a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 4, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
5. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
Aby za osiągnięcia kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
WAŻNE INFORMACJE:
-

W przypadku braku miejsc do klasy wybranej przez ucznia w pierwszej kolejności,
uczeń zostaje przydzielony do klasy, którą wybrał w drugiej kolejności .

-

W przypadku gdy liczba punktów rekrutacyjnych jest za mała by uczeń dostał się do
klasy pierwszego lub drugiego wyboru, o przydziale do klasy decyduje komisja
rekrutacyjna.

4. TERMINY
16.05.2022 - 21.06.2022
do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi
dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego opiekuna)

24.06.2022 – 13.07.2022

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię lub oryginał
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię lub
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole
podstawowej

do godz. 15:00
21.07.2022
o godz. 12.00
21.07.2022 – 29.07.2022

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej
szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu po szkole podstawowej, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

1.08.2022
o godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych z podziałem na klasy.
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