
                                  Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych  

            (absolwentów gimnazjum) 

                                        w Liceum Ogólnokształcącym w Dęblinie 

                                              im.15 Pułku Piechoty „Wilków” 

                                                 w roku szkolnym 2019/2020 

  

O przyjęciu kandydata do szkoły decydować będzie suma zgromadzonych przez niego 

punktów rekrutacyjnych. 

I. Na sumę punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez poszczególnych kandydatów składają się: 

1. Łączna suma punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie  

72 punkty): 

- we wszystkich klasach z języka polskiego 

- w klasach z poszczególnymi rozszerzeniami następujące przedmioty: 

  

                    1a – biznesowa  - j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

                    1b – politechniczna - j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski 

                    1c – przyrodnicza – j. polski, biologia, chemia, j. angielski 

                    1d - dziennikarska – j. polski, historia, j. angielski 

                  

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum dla kandydatów 

przyjmuje się następujące wartości ocen: 

     celujący                        -           18 pkt. 

     bardzo dobry            -            17 pkt. 

     dobry                           -            14 pkt. 

     dostateczny                 -              8  pkt. 

     dopuszczający          -              2  pkt. 

            



2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z zakresu niżej 

wymienionych przedmiotów mnożone przez 0,2: 

                - języka polskiego 

                - historii i wiedzy o społeczeństwie 

     - matematyki 

               - przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia 

               - języka obcego na poziomie podstawowym 

  

Przykład:  

język polski - 80%, matematyka - 65%, historia i wos - 59%, przedmioty przyrodnicze - 70%; 

język obcy (poziom podstawowy) - 96% 

po przeliczeniu: 

80% x 0,2+ 65% x 0,2+ 59% x 0,2+ 70% x 0,2+ 96%x 0,2= 16+13+11,8+14+19,2= 74 

 3. Łączna suma punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum (maksymalnie 25 punktów), zgodnie z zasadami: 

  

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów 

  

1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. 

a, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za: 

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt., 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt., 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.; 

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 



 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych    

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się  

10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

3 punkty; 

-uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

 f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 



 c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,  

z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 punktów. 

  

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6pkt 5 lit. 

b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty. 

  

 6.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 

języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, 

geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

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

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

– 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) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć dzieli sie przez 4; 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

  

 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 przeprowadzany 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 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz 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: 

1) celującym – przyznaje się 20 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 



  

  

Wszystkie osiągnięcia ucznia, które mają wpływ na przyznanie punktów, muszą być 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

  

7. Przy przyjmowaniu kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego w przypadku 

równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo 

mają w uporządkowaniu hierarchicznym: 

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, 

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki, 

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

  

8. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów stosuje się dodatkowe 

kryteria: 

1)  kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania, 

2)  kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu, w którym mowa w § 4  

ust. 4 pkt 1   Zasad rekrutacji do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 

2019/ 2020 

3)  kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen na 

punkty).     

  

9. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania od ustaleń komisji 

rekrutacyjnej. Procedura odwoławcza obejmuje następujące etapy: 

 1) złożenie wniosku do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy -  w ciągu 7 dni od daty opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

2) sporządzenie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata - w ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica, 

3) wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -     

w ciągu  7 dni od otrzymania uzasadnienia, 



4) rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - 

w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania, 

5) wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego - w ciągu 7 dni od otrzymania odpowiedzi   od 

dyrektora szkoły na odwołanie. 

  

10.Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora 

Oświaty dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019, za które będą przyznane 

punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego na rok 

szkolny 2019/2020: 

Konkursy o zasięgu wojewódzkim 

organizowane przez Lubelskiego Kuratora 

Oświaty 

  

  

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

  

z języka polskiego 

-z języka angielskiego 

-z języka niemieckiego 

-z języka francuskiego 

-z języka rosyjskiego 

-z języka hiszpańskiego 

-z historii 

-z biologii 

-z geografii 

-z fizyki 

-z matematyki 

-z chemii  

 

 

 

 

 

KONKURSY TEMATYCZNE: 

  - „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 

     



 

Konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim  

organizowane przez Lubelskiego Kuratora 

Oświaty na podstawie zawartych 

porozumień oraz ogólnopolskie olimpiady 

przedmiotowe organizowane przez inne 

podmioty: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE 

- matematyczna 

-języka angielskiego 

-informatyczna 

- literatury i języka polskiego 

- języka francuskiego 

- języka białoruskiego 

- języka niemieckiego 

- języka rosyjskiego 

- języka hiszpańskiego 

- języka łacińskiego 

- o Polsce i Świecie Współczesnym 

- biologiczna 

- chemiczna 

- filozoficzna 

- geograficzna 

- fizyczna 

- artystyczna 

- historyczna 

- "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" 

  

 

 

  

Olimpiady interdyscyplinarne lub z 

przedmiotów dodatkowych rekomendowane 

przez MEN 

  

 

OLIMPIADA: 



- Przedsiębiorczości 

- Wiedzy o bezpieczeństwie i Obronności 

- Medialna 

- Ogólnopolska  Olimpiada Wiedzy o Państwie  

   i Prawie 

- Lingwistyki Matematycznej 

- Teologii Katolickiej 

-  Astronomiczna 

-  Prawosławnej Wiedzy Religijnej 

 - Wiedzy Ekologicznej 

-  Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie 

-  Znajomości Afryki 

- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie                

i Komunikacji Społecznej 

- Wiedzy o Biznesie i Innowacjach 

- Wiedzy o Planowaniu i  Zarządzaniu Karierą 

Zawodową 

- Cyfrowa 

- Wiedzy o Społeczeństwie 

-Wiedzy o Rodzinie 

  

  

  

 


