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KIERUNEK PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE

PRZEDMIOTY 
PUNKTOWANE PODCZAS

REKRUTACJI

HUMANISTYCZNY język polski
wiedza o społeczeństwie 
historia / język angielski 

język polski, 
matematyka, 
historia, 
wos

JĘZYKOWY język angielski 
II język obcy nowożytny
- język niemiecki 

język polski, 
matematyka, 
język angielski, 
II język obcy nowożytny

MATEMATYCZNY matematyka
język angielski
fizyka / geografia

język polski,
matematyka, 
fizyka, 
geografia

PRZYRODNICZY biologia 
chemia
matematyka / język angielski 

język polski, 
matematyka, 
biologia, 
chemia
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REKRUTACJA  DO  CZTEROLETNIEGO 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2019/ 2020

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata do szkoły wynosi 200

 Punkty za

egzamin ósmoklasisty

( max. 100 pkt. ) 

Punkty za  oceny 

uzyskane na świadectwie

( max. 72 pkt)

Punkty za potwierdzone 

osiągnięcia 

( max. 28 pkt. )

Wyniki egzaminu z języka 

polskiego i matematyki wy-

rażone w skali procentowej, 

mnożone są przez 0,35 pkt.

1 % = 0, 35 pkt

Za każdą części egzaminu  

można uzyskać max. 35 pkt. 

Np.: 100% x 0,35 = 35 pkt

Wyniki egzaminu z języka 

obcego nowożytnego wyra-

żone w skali procentowej, 

mnożone są przez 0,30 pkt.

1 % = 0, 30 pkt

Za tą części egzaminu  można

uzyskać max. 30 pkt. 

Np.: 100% x 0,30 = 30 pkt

Przedmioty objęte 

punktacją:

1. język polski

2. matematyka

3. dwa przedmioty wybrane 

przez szkołę zgodnie z dal-

szym kierunkiem kształcenia

( humanistyczny – historia, wos,

językowy – j. angielski, II język 

obcy nowożytny 

matematyczny– fizyka, geografia,

przyrodniczy– biologia, chemia)

Punkty za poszczególne oceny:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt 

* -  świadectwo z wyróżnieniem 

– 7 pkt;

- finalista dwóch lub więcej 

konkursów przedmiotowych  –

10 pkt;

- finalista jednego konkursu 

przedmiotowego – 7 pkt;

–laureat  (max. 7 pkt) lub fina-

lista (max. 5 pkt) konkursu te-

matycznego;

- osiągnięcia sportowe 

lub artystyczne na szczeblu: 

międzynarodowym (4 pkt), 

krajowym (3 pkt), 

wojewódzkim (2 pkt),

powiatowym (1 pkt) 

- aktywność społeczna, np.: 

wolontariat – 3 pkt. 
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OFERTA EDUKACYJNA 2019 /2020 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA REJA

W  JĘDRZEJOWIE

KLASA 
HUMANISTYCZNA

Polecamy ten kierunek miłośnikom literatury, pasjonatom historii,
osobom zainteresowanym naukami społecznymi, światem filmu i
teatru, przygotowującym się na studia prawnicze, filologiczne,
dziennikarskie, chcącym pracować w polityce oraz pragnącym

wspierać ludzi w trudnych sytuacjach.  

Kierunek przygotowujący uczniów do podjęcia dalszej nauki w zakresie 
nauk humanistycznych, w tym prawa i administracji,  filologii polskiej lub
filologii obcych, historii, socjologii, psychologii, pedagogiki, filozofii, 
politologii, stosunków międzynarodowych, europeistyki, dziennikarstwa i 
komunikacji społecznej, edytorstwa, filmoznawstwa.

Współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie

Patronat Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach    

Przedmioty
rozszerzone:

język polski
wos 
historia ( I gr. )
j. angielski (II gr.)

Języki obce
I język obcy – (grupa kontynuacyjna)

język angielski

Przedmioty
punktowane

podczas
rekrutacji:

język polski
matematyka
historia
wos         

II język obcy – do wyboru:
(grupa początkowa lub kontynuacyjna)

- język niemiecki
- język włoski



OFERTA EDUKACYJNA 2019 /2020 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA REJA

W  JĘDRZEJOWIE

KLASA 
JĘZYKOWA

Polecamy ten kierunek osobom zainteresowanym językoznawstwem,
przygotowującym się na studia filologiczne, dziennikarskie, chcącym
pracować jako tłumacz, pragnącym biegle posługiwać się językami
obcymi, poznawać literaturę i kulturę innych krajów oraz zwiedzać

świat.

Kierunek przygotowujący uczniów do podjęcia dalszej nauki w zakresie 
nauk humanistycznych, w tym  filologii angielskiej, germańskiej, 
romańskiej, lingwistyki stosowanej, dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej, turystyki i rekreacji.

Przedmioty
rozszerzone:

język angielski
II język obcy nowożytny
– język niemiecki 

Języki obce
I język obcy – (grupa 
kontynuacyjna)

język angielski

Przedmioty
punktowane

podczas
rekrutacji:

język polski
matematyka
 język angielski, 
II język obcy 
nowożytny

II język obcy – do wyboru:
(grupa początkowa lub 
kontynuacyjna)

język niemiecki



OFERTA EDUKACYJNA 2019 /2020 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA REJA

W  JĘDRZEJOWIE

KLASA 
MATEMATYCZNA

Polecamy ten kierunek miłośnikom nauk ścisłych, pasjonatom
matematyki, osobom zainteresowanym inżynierią i finansami,
przygotowującym się na studia politechniczne i ekonomiczne,

chcącym pracować na giełdzie, w biurach architektonicznych czy
geodezyjnych. 

Kierunek przygotowujący uczniów do podjęcia dalszej nauki w zakresie 
nauk matematycznych, politechnicznych i ekonomicznych, w tym 
matematyki,  fizyki, geografii, inżynierii, budownictwa, automatyki, 
robotyki, logistyki, mechatroniki, architektury, finansów i bankowości, 
zarządzania i marketingu, gospodarki przestrzennej,geodezji i kartografii 
oraz zainteresowanych studiami na AGH i SGH. 

Patronat Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Przedmioty
rozszerzone:

matematyka 
język angielski 
fizyka (I gr.)
geografia (II gr)
 

Języki obce
I język obcy –(grupa kontynuacyjna) 

język angielski

Przedmioty
punktowane

podczas
rekrutacji:

język polski
matematyka
fizyka
geografia

II język obcy – do wyboru:
(grupa początkowa lub kontynuacyjna)

- język niemiecki
- język francuski lub język rosyjski
(zadecyduje liczba chętnych)



OFERTA EDUKACYJNA 2018 /2019 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA REJA

W  JĘDRZEJOWIE

KLASA 
PRZYRODNICZA

 
 Polecamy ten kierunek osobom łączącym swoją przyszłość z

medycyną, stomatologią, farmacją, przyszłym fizjoterapeutom,
rehabilitantom i ratownikom medycznym, zainteresowanym

inżynierią biomedyczną, naukami biologicznymi i chemicznymi.  

Kierunek przygotowujący uczniów do podjęcia dalszej nauki w zakresie 
nauk medycznych, stomatologicznych, farmaceutycznych, rehabilitacji, 
fizjoterapii, ratownictwa medycznego, biologii, chemii, analityki 
medycznej, pielęgniarstwa i  położnictwa, inżynierii biomedycznej, 
biochemii,  biotechnologii, mikrobiologii,technologii żywności, dietetyki, 
weterynarii i kosmetologii.

Współpraca z Instytutem Biologii  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przedmioty
rozszerzone :

biologia 
chemia
matematyka (I gr)
j. angielski (II gr)

Języki obce
I język obcy – (grupa kontynuacyjna)

język angielski

Przedmioty
punktowane

podczas
rekrutacji:

język polski
matematyka
biologia
chemia

II język obcy – do wyboru:
(grupa początkowa lub kontynuacyjna)

- język niemiecki
- język francuski lub język rosyjski
(zadecyduje liczba chętnych)



REKRUTACJA 2019 / 2020 – TERMINY

24 maja 2019 r. (piątek) - Dzień Otwarty  Szkoły

Od 13 maja (poniedziałek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do liceum wraz z wymaganą do-

kumentacją (dwa zdjęcia, karta zdrowia, karta informacyjna).

Od 21 czerwca (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek)

Dostarczenie przez absolwentów ósmych klas świadectw ukończenia szkoły podsta-

wowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego. 

Jeżeli pierwszym wyborem kandydata jest I LO prosimy przynieść oryginały do-

kumentów!

27 czerwca 2019 r. (czwartek)

Weryfikacja złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną .

15 lipca 2019 r. (poniedziałek)

Weryfikacja złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.

16 lipca 2019 r. (wtorek)

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do I LO

im. M. Reja w Jędrzejowie.

Do 24 lipca 2019 r. (środa)

Doręczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego.

25 lipca 2019 r. (czwartek)

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Od 26 lipca (piątek) do 29 sierpnia 2019 r. (czwartek)

Postępowanie uzupełniające 

30 sierpnia 2019 r. ( piątek)

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły.


