Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie
Klasy pierwsze liceum 4-letniego dla absolwentów szkoły podstawowej
Klasa

A

A

profil

Liczba
miejsc

Matematycznofizyczna

16

Matematycznoinformatyczna

16

Przedmioty rozszerzone

matematyka, fizyka
przedmiot uzupełniający CAD

matematyka, informatyka
przedmiot uzupełniający CAD

Przedmioty liczone
w rekrutacji

język polski,
język obcy,
matematyka,
fizyka
język polski,
język obcy,
matematyka,
informatyka

B

Biologicznochemiczna

32

biologia, chemia

język polski,
język obcy,
matematyka,
biologia

C

Humanistyczna

32

język polski, historia
albo geografia

język polski,
język obcy,
matematyka,
przedmiot wybrany jako
rozszerzony: historia
albo geografia

przedmiot uzupełniający do
wyboru:
1. Wiedza o społeczeństwie
z elementami prawa, warsztaty
dziennikarskie
albo
2. zajęcia psychologiczno –
pedagogiczne, warsztaty
teatralne
D

Ogólna

32

matematyka, geografia
albo historia

język polski,
język obcy,
matematyka,
przedmiot wybrany jako
rozszerzony: geografia
albo historia

G

Promocja zdrowia

32

biologia, geografia

język polski,
język obcy,
matematyka,
biologia

H

Lingwistyczna

32

język angielski,
geografia albo historia,

język polski,
język obcy,
matematyka,
przedmiot wybrany jako
rozszerzony: geografia
albo historia

drugi język obcy realizowany
w zwiększonej liczbie godzin:
język hiszpański albo
niemiecki,
Nauczane języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański

ZASADY LICZENIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1. Egzamin ósmoklasisty
Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35:
a) język polski (max 100%=35 pkt.)
b)matematyka (max 100%=35 pkt.)
Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3:
c)język obcy nowożytny (max 100%=30 pkt.)
Punkty za oceny z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
1) język polski,
2) język obcy obowiązkowy, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
3) matematyka,
2. 4) przedmiot wskazany w danym profilu.
Zasady przeliczania na punkty ocen z w/w zajęć edukacyjnych:
a) ocena celujący – 18 punktów;
b) ocena bardzo dobry – 17 punktów;
c) ocena dobry – 14 punktów;
d) ocena dostateczny – 8 punktów;
e) ocena dopuszczający – 2 punkty.
3. świadectwo z wyróżnieniem
4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
punktów
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
5. międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.

punktacja

maksymalnie
100
punktów

max 100
punktów

przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

max 72
punkty

7 punktów

Łączna liczba
punktów za
osiągnięcia
wynosi
maksymalnie
18 punktów

max 100 punktów

lp.

6. 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.
7.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,
o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej –
7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.
8.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt 4-7, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
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 z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego
ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienione wynosi
18 punktów. Wykaz zawodów, konkursów znajduje się na stronie
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

9. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

Łączna liczba
punktów za
osiągnięcia
wynosi
maksymalnie
18 punktów

3 punkty
200

Terminarz rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie na rok szkolny 2019/2020
Termin
26 lutego 2019r.
godz. 17.00
aula
26 lutego 2019r.
godz. 18.00
aula
23 marca 2019r. godz.
9.00-12.00
od 13 maja 2019r. do
31 maja 2019r.
do godz.15.00
od 14 czerwca 2019 r. do
19 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00

Zadania - czynności
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami kandydatów
do klas pierwszych liceum 4-letniego.
Przedstawienie oferty edukacyjnej i regulaminu rekrutacji
na rok szkolny 2019/2020.
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami kandydatów
do klas pierwszych liceum 3-letniego.
Przedstawienie oferty edukacyjnej i regulaminu rekrutacji
na rok szkolny 2019/2020.
Dzień otwarty w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów (wniosek o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym).
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności
wybranych szkół.

21 czerwca 2019
(piątek)

Kandydaci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz kserokopie
świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego

od 21 czerwca 2019r.
do 25 czerwca 2019r.
(wtorek) do godz.15.00

Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

do 28 czerwca 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 lipca 2019r. godz.
10.00 (wtorek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych do szkoły i listy kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły

Od 16 lipca 2019 do 24
lipca 2019 do godz.13.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły

25 lipca 2019r.
(czwartek) godz.13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły

od 05 sierpnia do 30
sierpnia 2019r.

Dodatkowe postępowanie uzupełniające w szkołach, które po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi
miejscami

