
WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW 
DO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA STASZICA 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek  

 

 

RODZAJE ODDZIAŁÓW 

1. Oddziały 1A4, 1B4 z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki 

(program autorski) i fizyki; 
2. Oddział 1C4 z rozszerzonym zakresem nauczania informatyki, matematyki 

i fizyki; 
3. Oddziały 1D4, 1E4 z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, biologii, 

chemii; 
4. Oddziały 1F4, 1G4 z rozszerzonym zakresem nauczania fizyki i matematyki. 

 We wszystkich oddziałach nauczany jest język angielski dla zaawansowanych 

natomiast drugi język to: niemiecki lub hiszpański dla początkujących lub 

zaawansowanych*. 
          *)każda grupa drugiego języka będzie utworzona, jeżeli zgłosi się co najmniej 14. chętnych. 

Jeżeli liczba chętnych do grupy hiszpańskiej przekroczy 18, o zakwalifikowaniu do niej decydować 

będzie łączna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat, który na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej ma ocenę z danego języka obcego nie może się uczyć w grupie 

dla początkujących. 

Deklarując wybór klasy Kandydat akceptuje przewidziane dla niej rozszerzenia 

podstawy programowej.  
 

 
ZASADY PUNKTACJI 

1. Zajęcia edukacyjne punktowane przy rekrutacji do wszystkich typów 
oddziałów (maks. 72 pkt): 

język polski, matematyka, fizyka, chemia 

Punktacja: 

celujący:  18 pkt,   

bardzo dobry:  17 pkt, 
dobry:                        14 pkt,   

dostateczny:    8 pkt, 
dopuszczający:         2 pkt. 

2. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

(maks. 100 pkt): 
Wynik procentowy z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 

Wynik procentowy z języka obcego mnoży się przez 0,3 
3. Aktywność społeczna/wolontariat (3 pkt). 

4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt). 
5. Szczególne osiągnięcia zgodnie z Rozporządzenia MEN z 16 marca 2017 r. 

(maks. 18 pkt). 
Sprawdzian uzdolnień matematycznych (dotyczy tylko oddziałów 1A4 i 1B4; maks. 

300 pkt). 

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi: 

 200 punktów, w rekrutacji do klas 1C4, 1D4, 1E4, 1F4, 1G4; 
 500 punktów, w rekrutacji do klas 1A4, 1B4. 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 Wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany z systemu komputerowego 
wspomagania rekrutacji. 

 Dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, 
data urodzenia oraz adres zamieszkania). 

 Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i 
olimpiadach.  

 Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty. 

 
 


