
Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkoły  
 
- składanie dokumentów  od 20 kwietnia do 29 maja 2015 r. do godz. 15.00 

- składanie  dokumentów  do  szkół  dysponujących  wolnymi miejscami  od 1 czerwca do      

12 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 

- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach  

egzaminu gimnazjalnego od 26 czerwca do 1 lipca 2015 r. do godz. 15.00  

- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  3 lipca 2015 r.  

o godz. 15.00 

- potwierdzenie przez kandydata woli podj ęcia nauki w danej szkole poprzez  zło żenie  

oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego                           

od 6 lipca do 7 lipca 2015 r. do godz. 15.00  

- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc  8 lipca 2015 r. 

o godz. 15.00 

- składanie dokumentów  (na wolne miejsca) od 9 lipca do 10 lipca 2015 r. do godz.12.00  

- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 10 lipca 2015 r. o godz. 15.00 
 
 
 

Kryteria przyjmowania uczniów do klasy pierwszej                                                                 
Liceum Ogólnokształc ącego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Siem iatyczach 

 
1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 

2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów otrzymana poprzez 
dodanie punktów za:  

    1) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum  (na 
podstawie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego), 

     2) oceny z języka polskiego i trzech  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, 

     3) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum 

 

Sposób przeliczania na punkty:  

3. Maksymalna suma punktów, o których mowa w punkcie 2, możliwych do uzyskania przez 
kandydata, wynosi 200punktów   zczego: 

1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum      - 100  pkt. 

(Uzyskane wyniki procentowe z każdej części egzaminu mnożone są przez przelicznik 0,2, 

np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt.  Maksymalna liczba punktów za 5 wyników procentowych 

wynosi 500% x 0,2 = 100). 



2. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

                                                                                                                            - 60 pkt. 

- ocena celująca                          - 15 pkt. 

- ocena bardzo dobra                - 13 pkt. 

- ocena dobra                 - 10 pkt. 

- ocena dostateczna                            -  6 pkt. 

przy czym  kandydat wybiera 3 spośród  następujących zajęć edukacyjnych:  matematyka, 
historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, język obcy, wiedza o społeczeństwie 
3. Osiągnięcia ucznia :        - 40 pkt. 

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem      - 10 pkt.  

b) udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących 

przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia, język 

angielski, język niemiecki, język białoruski, język rosyjski, język francuski, plastyka, a także w  

konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 

- finalista konkursu ponadwojewódzkiego     - 12 pkt. 

- finalista konkursu wojewódzkiego                                      - 11 pkt.  

c) uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach 

wiedzy innych niż wymienione w pkt. 3 lit. b, organizowanych  przez kuratora 

oświaty ( pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 7 pkt. ) na szczeblu: 

- powiatowym          - 4 pkt. 

- wojewódzkim          - 5 pkt.  

- ponadwojewódzkim         - 6 pkt. 

- ogólnopolskim                                                                                                      - 7 pkt.  

(punktowane są również konkurs Papież Słowianin oraz Olimpiada Myśli Jana Pawła II – 

szczebel wojewódzki lub ogólnopolski, a także laureaci III etapu konkursu „Losy żołnierza i 

dzieje oręża polskiego w latach 1939-1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny 

światowej”) 

d) uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca, nie 

więcej niż 6 pkt. ) na szczeblu: 

- powiatowym          - 3 pkt. 

- wojewódzkim          - 4 pkt. 

- ponadwojewódzkim         - 5 pkt. 

- ogólnopolskim         - 6 pkt. 

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub 

środowiska szkolnego(pod warunkiem, że jest to działanie długofalowe – co najmniej 1 rok)- 

5 pkt.  



Osiągni ęcia ucznia punktowane s ą tylko w wypadku potwierdzenia ich  wpisem na 

świadectwie uko ńczenia szkoły. 

 

4. Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Matematycznej 

Gimnazjalistów, Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów i Olimpiady Języka 

Angielskiego dla Gimnazjalistów oraz laureaci konkursów przedmiotowych  o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej szkoły 

ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów. 

6.  Punktów za egzamin gimnazjalny nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie 

odrębnych przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

W postępowaniu rekrutacyjnym takich kandydatów brane są pod uwagę punkty za oceny 

oraz szczególne osiągnięcia. 

O przyjęciu kandydata decyduje uzyskanie wyższej liczby punktów od każdego przyjętego do 

szkoły przy porównywaniu ich osiągnięć i punktów za oceny. 

 

 
 


