
 

 

 

 
Zasady rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym  

im. W. Broniewskiego w Świdniku na rok szkolny 2016/2017 
Szkoła prowadzi rekrutację w dwóch formach: 
Tradycyjnej (papierowej) – składanie wniosku w sekretariacie szkoły 
Elektronicznej -  

 
Szczegółowe przepisy dotyczące procedur rekrutacyjnych i terminarza zostały określone rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych 

kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) oraz zarządzeniem nr 10/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 

29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych na terenie 

województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/17. 

§ 1. 

W roku szkolnym 2016/2017 I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku prowadzi nabór do 

6 klas pierwszych. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 pkt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 2 listopada 2015 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 

r., poz. 1942) w tym: 

1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

2) z przeliczenia na punkty ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, 

matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

- do klasy A – matematycznej z fizyki albo informatyki, 

- do klasy B – humanistycznej z edukacją medialną/humanistyka cyfrowa z historii, 

- do klasy C – językowo-menedżerskiej z drugiego języka obcego, 

- do klasy D – biologicznej z biologii albo chemii, 

- do klasy E – stewardów/stewardes z geografii, 

- do klasy F – sportowej (siatkarskiej) z biologii, 

Przeliczenia ocen i wyników egzaminów na punkty oraz dodatkowe przyznawane punkty zawarte są w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej Poz. 1942 z dnia 2 listopada 2015 r. 

Informacja jest dostępna na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001942 

§ 2. 
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Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późniejszymi zmianami), są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej 

szkoły ponadgimnazjalnej (szczegółowe regulacje zawarte są w art. 20d ustawy o systemie oświaty).  

§ 3. 

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów 

rekrutacyjnych. W przypadku równej minimalnej sumy punktów pierwszeństwo w przyjęciu do liceum mają 

kandydaci w uporządkowaniu hierarchicznym: 

a) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 

stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej,  

b) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: 

wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,  

c) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,  

d) kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego,   

e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią punktową z 

przedmiotów obowiązkowych,  

f) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,  

g) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,  

§ 4. 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017 znajduje się w „Zarządzeniu nr 15 

Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29-02-2016r.” 

§ 5. 

TERMINY: 
Rekrutacja tradycyjna 
do 27 kwietnia 2016 roku 
Składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału 
sportowego – klasy siatkarskiej (deklarację można pobrać ze strony internetowej liceum, lub z sekretariatu 
szkoły). Deklarację można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w postaci elektronicznej na adres 
sekretariat@1lo.swidnik.pl 
do 31 maja 2016 roku 
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego. Opis sprawdzianu można pobrać ze 
strony internetowej szkoły. O dokładnym terminie próby, każdy kandydat zostanie poinformowany osobiście. 
do 8 czerwca 2016 r., godz. 10.00 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności 
fizycznej. 
do 23 czerwca 2016 roku, godz. 15.00 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie 
internetowej szkoły. Wniosek można złożyć w sekretariacie szkoły lub przez stronę internetową szkoły 
www.1lo.swidnik.pl lub przesłać w postaci elektronicznej na adres sekretariat@1lo.swidnik.pl 
od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r., godz. 15.00 
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Dostarczenie do sekretariatu szkoły:  
kopii świadectwa ukończenia gimnazjum  
kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  
4 lipca 2016 roku, godz. 10.00  
Publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia.  
do 12 lipca 2016 roku do godz. 14.00  
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w I LO poprzez dostarczenie:  
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum  
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  
2 zdjęć  
metryki urodzenia kandydata (do wglądu)  
13 lipca  2016 roku, godz. 10.00 
Publikacja list osób przyjętych oraz list wolnych miejsc.  
do 29 sierpnia 2015 roku do godz. 10.00 
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej 
Rekrutacja elektroniczna  

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie 

25.04.2016 08:00 23.06.2016 15:00 Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 

24.06.2016 08:00 28.06.2016 15:00 Dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

04.07.2016 10:00 04.07.2016 10:00 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 

04.07.2016 10:00 12.07.2016 14:00 Potwierdzenie woli podjęcia nauki 

13.07.2016 10:00 13.07.2016.10:00 Publikacja list przyjętych 

 

ILO W ŚWIDNIKU 
SZKOŁA WŁAŚNIE DLA CIEBIE! 
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