
    Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
   w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie 

w roku szkolnym 2019/2020.

 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (art. 154 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2017 r. , poz.
59z  późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 (Dz. U. z
2017r., poz. 586)  i Zarządzeniem nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019
r. uchwala się:
 

  
Postępowanie kwalifikacyjne:

 
1. Dyrektor szkoły powołuje Komisje  Rekrutacyjne dla postępowania rekrutacyjnego oraz 
postepowania uzupełniającego do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego 
oraz klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2010  w 
składzie:
A/Komisja Rekrutacyjna dla kandydatów trzyletniego liceum ogólnokształcącego”
– przewodniczący komisji – wicedyrektor I LO w Namysłowie
– zastępca przewodniczącego (jako administrator systemu)
-  członkowie komisji
B/Komisja Rekrutacyjna dla kandydatów czteroletniego liceum ogólnokształcącego:
- przewodniczący komisji – członek Rady Pedagogicznej I LO wyznaczony przez dyrektora 
szkoły
- zastępca przewodniczącego jako administrator systemu
- członkowie komisji.
 
2. Komisje przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne, ustalają listy kandydatów i 
sporządzają protokoły.
 
3. O zakwalifikowaniu do poszczególnych klas decyduje liczba punktów uzyskanych przez 
kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (limit miejsc w oddziale to 32 
osoby)
 
4.  W roku szkolnym 2019/2020, dla Absolwentów Szkół Podstawowych,  w I LO w 
Namysłowie zostaną utworzone następujące klasy:
 
I A – humanistyczna – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: j. polski, historia, j. obcy
nowożytny. Języki obce: j. angielski i niemiecki 
I B – politechniczno-informatyczna – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: matematyka,
fizyka,  informatyka. Języki obce: j. angielski i język niemiecki.  
I C – biologiczno-chemiczna – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: biologia, chemia,
matematyka. Języki obce: j. angielski i język niemiecki. 
 I D – społeczno-prawna – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: historia, wiedza o 
społeczeństwie, geografia. Języki obce: j. angielski i język niemiecki.  



Zasady rekrutacji uczniów
do I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie im. Jarosława

Iwaszkiewicza (dla absolwentów gimnazjów)
na rok szkolny 2019/2020 

Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć dla Absolwentów Gimnazjów do
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 

 
1. Laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych   o  zasięgu  ogólnopolskim  oraz  laureaci
konkursów   przedmiotowych  organizowanych  przez  Kuratora  Oświaty  na  szczeblu
wojewódzkim i ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej
szkoły  ponadgimnazjalnej  i  średniej  (lista  olimpiad  i  konkursów  -  Zarządzenie  nr  6
Opolskiego Kuratora Oświaty) na podstawie imiennego zaświadczenia. 
 
Uczeń ubiegający się o przyjęcie do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego  może uzyskać 
maksymalnie 200 pkt. Minimum punktowe (próg przyjęcia do szkoły) wynosi 90 pkt.
 

W postępowaniu rekrutacyjnym dla Absolwentów Gimnazjów do trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego  brane pod uwagę będą:

 
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (po 20 pkt. za każdą z pięciu części egzaminu) :
a) język polski
b) historia i wiedza o społeczeństwie
c) matematyka
d) przedmioty przyrodnicze
e)  język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
Przeliczenie: 1% odpowiada 0,2 pkt. za każdą część egzaminu.
 
2.  Oceny  z  języka  polskiego,  matematyki  oraz  dwóch  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych do danego oddziału wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum
przeliczone są w stopniu:
a) celujący – 18 pkt
b) bardzo dobry -17 pkt
c) dobry – 14 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt
 
 W  przypadku  kandydatów  do  klasy  humanistycznej brane  pod  uwagę  będą  oceny  z
następujących przedmiotów:
a) j. polski
b) historia lub język obcy nowożytny 

W przypadku kandydatów do klasy politechniczno-informatycznej brane będą pod uwagę 
oceny z następujących przedmiotów:
a)  matematyka
b) fizyka lub informatyka

W przypadku kandydatów do klasy biologiczno-chemicznej brane pod uwagę będą oceny z
następujących przedmiotów:



a) biologia
b) chemia lub matematyka
  
W przypadku kandydatów do klasy społeczno-prawny  brane będą pod uwagę oceny z 
następujących przedmiotów:
a) historia
b) wiedza o społeczeństwie lub geografia

3. Inne  osiągnięcia  –kandydat  może  uzyskać  max.  28  pkt.,  podzielonych  według
następujących zasad:

a)  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
 
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
 
c) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – max.18 pkt.

 Konkursy na poziomie ponad wojewódzkim, organizowane przez kuratorów oświaty:
       - za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 pkt.
       - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 pkt.
       - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 pkt.

 Konkursy o zasięgu wojewódzkim, organizowane przez kuratora oświaty:
- za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10pkt.
-  za  dwa  lub  więcej  tytułów  laureata  konkursu  tematycznego  lub
interdyscyplinarnego- przyznaje się 7 pkt
-  za  dwa  lub  więcej  tytułów  finalisty  konkursu  tematycznego  lub
interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt
- za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 7 pkt
- za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5
pkt
- za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 3
pkt

 Osiągnięcia artystyczne lub sportowe(wysokie miejsce):
- na poziomie międzynarodowym- przyznaje się 4 pkt.
- na poziomie krajowym- przyznaje się 3 pkt
- na poziomie wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt
- na poziomie powiatowym- przyznaje się 1 pkt

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie  art.  44zw  ust.  2  i  art.  44zz  ust.2  ustawy,  przelicza  się  na  punkty  oceny  z  j.
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i
j. obcego nowożytnego, wymienionego na świadectwie ukończenia gimnazjum :
1)j. polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:



a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny – 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.
44zw ust. 2 i art.  44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty w sposób określony w ust.1,
oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których
jest  przeprowadzony  dany  zakres  odpowiedniej  części  egzaminu  gimnazjalnego  lub  dana
część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z 
 j.  obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art.44 zz ust.2 ustawy,
przelicza  się  na punkty ocenę z  języka obcego nowożytnego wymienioną  na świadectwie
ukończenia gimnazjum , przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt
 

Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie
ukończenia gimnazjum.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postepowaniu rekrutacyjnym brane są
pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- problemy zdrowotne kandydata, 
- 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. 
 

 

 
Wymagane dokumenty oraz terminarz rekrutacji:

 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 13.05.19 r. do 21.06.19 r.

2. Uzupełnienie  wniosku  o  przyjęcie  do
szkoły  o  świadectwo  ukończenia
gimnazjum  oraz  o  zaświadczenie  o
wynikach  egzaminu  gimnazjalnego
(kopie)

od 21.06.19 r. do 25.06.19 r. .

3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do 
szkoły

od 26.06.19 r. do 22.07.19 r.

4. Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy
kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

11.07.19 r., godz. 12:00

5 Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata
woli  przyjęcia  w  postaci  przedłożenia
oryginału  świadectwa  i  oryginału
zaświadczenia  o  wynikach  egzaminu
gimnazjalnego

od 11.07.19r. do 15.07.19r. 
(do godz. 12.00)

6 Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
szkoły

16.07.19 r., godz. 12:00

7 Postępowanie uzupełniające od 16.07.19 r. do 31.08.18r.



Zasady rekrutacji uczniów
do I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie im. Jarosława

Iwaszkiewicza (dla Absolwentów Szkół Podstawowych)
na rok szkolny 2019/2020 

Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata do czteroletniego
Liceum Ogólnokształcącego 

 
1. Laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych   o  zasięgu  ogólnopolskim  oraz  laureaci
konkursów   przedmiotowych  organizowanych  przez  Kuratora  Oświaty  na  szczeblu
wojewódzkim i ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej
szkoły  ponadgimnazjalnej  i  średniej  (lista  olimpiad  i  konkursów-  Zarządzenie  nr  8
Opolskiego Kuratora Oświaty z dn. 26.02.2019r.) na podstawie imiennego zaświadczenia. 
 
Uczeń ubiegający się o przyjęcie do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego może 
uzyskać maksymalnie 200 pkt. Minimum punktowe (próg przyjęcia do szkoły) wynosi 90 
pkt.
 

W postępowaniu rekrutacyjnym do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego  brane
pod uwagę będą:

 
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (35 pkt. za egzamin z języka polskiego, 35 pkt. za 
egzamin z matematyki, 30 za egzamin z języka obcego nowożytnego):
a) język polski
b) matematyka
c) język obcy nowożytny
Przeliczenie: 1% odpowiada 0.35 pkt za  część egzaminu z j. polskiego i matematyki

          1% odpowiada 0.3 pkt za część egzaminu z j. obcego nowożytnego
 
2.  Oceny  z  języka  polskiego,  matematyki  oraz  dwóch  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych  do  danego  oddziału  wymienionych  na  świadectwie  ukończenia  szkoły
podstawowej przeliczone są w stopniu:
a) celujący – 18 pkt
b) bardzo dobry -17 pkt
c) dobry – 14 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt
 
 W  przypadku  kandydatów  do  klasy  humanistycznej brane  pod  uwagę  będą  oceny  z
następujących przedmiotów:
a) j. polski
b) historia lub  język obcy nowożytny 

W przypadku kandydatów do klasy politechniczno-informatycznej brane będą pod uwagę 
oceny z następujących przedmiotów:
a)  matematyka
b) informatyka lub informatyka



W przypadku kandydatów do klasy biologiczno-chemicznej brane pod uwagę będą oceny z
następujących przedmiotów:
a) biologia
b) chemia lub matematyka
  
W przypadku kandydatów do klasy społeczno-prawnej  brane będą pod uwagę oceny z 
następujących przedmiotów:
a) historia
b) wiedza o społeczeństwie lub geografia

3. Inne  osiągnięcia  –kandydat  może  uzyskać  max.  28  pkt.,  podzielonych  według
następujących zasad:

a)  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
 
c) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – max.18 pkt.

 Konkursy na poziomie ponad wojewódzkim, organizowane przez kuratorów oświaty:
       - za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 pkt.
       - za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 pkt.
       - za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 pkt.

 Konkursy o zasięgu wojewódzkim, organizowane przez kuratora oświaty:
- za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10pkt.
-  za  dwa  lub  więcej  tytułów  laureata  konkursu  tematycznego  lub
interdyscyplinarnego- przyznaje się 7 pkt
-  za  dwa  lub  więcej  tytułów  finalisty  konkursu  tematycznego  lub
interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt
- za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 7 pkt
- za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5
pkt
- za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 3
pkt

 Osiągnięcia artystyczne lub sportowe (wysokie miejsce):
- na poziomie międzynarodowym- przyznaje się 4 pkt.
- na poziomie krajowym- przyznaje się 3 pkt
- na poziomie wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt
- na poziomie powiatowym- przyznaje się 1 pkt

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,  na
podstawie  art.  44zw  ust.  2  i  art.  44zz  ust.2  ustawy,  przelicza  się  na  punkty  oceny  z  j.
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i
j. obcego nowożytnego, wymienionego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej :
1)j. polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt



2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub
danej części egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy,
przelicza  się  na  punkty  w  sposób  określony  w ust.1,  oceny  wymienione  na  świadectwie
ukończenia  szkoły  podstawowej  z  zajęć  edukacyjnych,  z  których  jest  przeprowadzony
egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie. 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z 
 j. obcego nowożytnego, na podstawie art.44 zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z
języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celujący – 20 pkt
b) bardzo dobry -18 pkt
c) dobry – 13 pkt
d) dostateczny- 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt
 

Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postepowaniu rekrutacyjnym brane są
pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- problemy zdrowotne kandydata, 
- 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. 
 

Wymagane dokumenty oraz terminarz rekrutacji:
 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 13.05.19 r. do 21.06.19 r.

2. Uzupełnienie  wniosku  o  przyjęcie  do
szkoły  o  świadectwo  ukończenia  szkoły
podstawowej  oraz  o  zaświadczenie  o
wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie)

od 21.06.19 r. do 25.06.19 r. .

3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do 
szkoły

od 26.06.19 r. do 22.07.19 r.

4. Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy
kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

11.07.19 r., godz. 12:00

5 Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata
woli  przyjęcia  w  postaci  przedłożenia
oryginału  świadectwa  i  oryginału
zaświadczenia  o  wynikach  egzaminu
ósmoklasisty

od 11.07.19r. do 15.07.19r. 
(do godz. 12.00)

6 Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
szkoły

16.07.19 r., godz. 12:00

7 Postępowanie uzupełniające od 16.07.19 r. do 31.08.18r.

Tryb odwoławczy
 
1.  W  terminie  do  7  dni  od  dnia  podania  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów
przyjętych  i  nieprzyjętych,  rodzic  kandydata  może  wystąpić  do  komisji  rekrutacyjnej  z
wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z
wnioskiem.  Uzasadnienie  zawiera  przyczyny  odmowy  przyjęcia,  w  tym  najniższą  liczbę
punktów,  która  uprawniała  do  przyjęcia,  oraz  liczbę  punktów,  którą  kandydat  uzyskał  w
postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania.  Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do
sadu administracyjnego. 


