
REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH CZTEROLETNIEGO 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podstawa prawna :

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. Z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.)
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe 

(Dz.U. Z 2017 r. poz. 60)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.610 )

4. Zarządzenie nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.
w  sprawie  określenia  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i
postępowania  uzupełniającego  na  rok  2019/2020  dla  absolwentów  ośmioletniej
szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących,
pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w
czteroletnich  liceach  ogólnokształcących  dwujęzycznych,  czteroletnich  liceach
ogólnokształcących  z  oddziałami  dwujęzycznymi,  pięcioletnich  technikach
dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr
pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych
szkół podstawowych dla dorosłych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
w Jędrzejowie

www.liceumreja.pl  
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§ 1 
Rekrutacja

1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. 
M. Reja w Jędrzejowie prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora szkoły ( załącznik nr 1– lista osób powołanych do Szkolnej Komisji 
Rekrutacyjnej).
2. Rekrutacja w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się do klas o następujących
kierunkach (profilach) kształcenia:

KLASA KIERUNEK PRZEDMIOTY 
ROZSZERZONE

LICZBA GODZIN
W 4 – LETNIM
CUKLU NAUKI

LICZBA GODZIN
NA PODSTAWĘ 

I ROZSZERZENIE

E HUMANISTYCZNY język polski
wos

historia (I grupa)
j. angielski (II grupa)

6+6+6+6=24
2+2+3+3=10
3+4+4+3=14
4+5+5+4=18

P16+R8 
P2+R8 
P8+R6 
P12+R6

F JĘZYKOWY język angielski 
II język obcy nowożytny

(język niemiecki)

5+6+7+7=25
4+4+5+4=17

P12+R13 
P8+R9 

G MATEMATYCZNY matematyka
język angielski
fizyka (I grupa)

geografia (II grupa)

5+6+5+6=22
4+5+4+5=18
2+3+4+2=11
2+3+4+2=11

P14+R8 
P12+R6
P4+R7 
P4+R7 

H PRZYRODNICZY biologia 
chemia

matematyka (I grupa)
j. angielski (II grupa)

4+4+4+3=15
2+5+5+3=15
4+6+5+5=20
4+5+5+4=18

P4+R11 
P4+R11 
P14+R6
P12+R6

§ 2 
Zasady przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

1. W postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do klasy pierwszej I LO decyduje łączna 
ilość punktów uzyskanych jako : 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty z trzech 
przedmiotów – maksymalnie   100   punktów, 
Wyniki procentowe przeliczone na punkty 
według zasady : 
1) Język polski, matematyka - 
             1% odpowiada 0,35 pkt
2) Język obcy nowożytny - 

 1% odpowiada 0,30 pkt

a) język polski ( max. 35 punktów),
b) matematyka (max. 35 punktów), 
c) język obcy nowożytny (max. 30 punktów)



2) oceny na świadectwie ukończenia ósmej 
klasy z czterech przedmiotów ustalonych 
przez dyrektora szkoły – maksymalnie   72   
punkty,
Oceny przeliczane na punkty według 
zasady:

 celujący – 18 pkt 
 bardzo dobry – 17 pkt 
 dobry – 14 pkt 
 dostateczny – 8 pkt 
 dopuszczający – 2 pkt.

a) język polski 
b) matematyka
c) przedmioty: 
dla kandydatów do klasy humanistycznej – 
historia i wos, 
dla kandydatów do klasy językowej -
język angielski, II język obcy nowożytny,
dla kandydatów do klasy matematycznej – 
fizyka, geografia, 
dla kandydatów do klasy przyrodniczej – 
biologia, chemia. 

3) szczególne osiągnięcia ucznia 
wymienione na świadectwie ukończenia 
ósmej klasy  - maksymalnie   28   punktów, 
przeliczane na punkty według zasady:

 za ukończenie szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem – 7 
pkt. 
 za osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na 
rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie 
wolontariatu - 3 pkt. 
 za udział w konkursach 

przedmiotowych i tematycznych – 
3 - 10 pkt.
  za uzyskanie wysokiego miejsca 
w zawodach artystycznych lub 
sportowych – 1 - 4 pkt.

a) konkursy : 
-  finalista konkursu przedmiotowego o 
zasięgu ponadwojewódzkim – 10 pkt. 
-  laureat konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego o zasięgu 
ponadwojewódzkim– 7 pkt. 
- finalista konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego o zasięgu 
ponadwojewódzkim – 5 pkt. 
- finalista dwóch lub więcej konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim – 
10 pkt. 
- laureat dwóch lub więcej konkursów 
tematycznych lub interdyscyplinarnych o 
zasięgu wojewódzkim – 7 pkt. 
- finalista dwóch lub więcej konkursów 
tematycznych lub interdyscyplinarnych o 
zasięgu wojewódzkim – 5 pkt 
- finalista konkursu przedmiotowego o 
zasięgu wojewódzkim – 7 pkt. 
- laureat konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego o zasięgu 
wojewódzkim – 5 pkt.
- finalista konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego o zasięgu 
wojewódzkim – 3 pkt.
b) zawody artystyczne lub sportowe :
- na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt. 
- na szczeblu krajowym – 3 pkt. 
- na szczeblu wojewódzkim – 2 pkt.
- na szczeblu powiatowym – 1 pkt. 

    
2. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 
punktów.



W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat 
punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę. 
3. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny ze 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka 
obcego nowożytnego według poniższych zasad: 

1) z języka polskiego i matematyki: 
  celujący – 35 pkt 
 bardzo dobry – 30 pkt 
 dobry – 25 pkt 
 dostateczny – 15 pkt 
 dopuszczający – 10 pkt.

2) z języka obcego nowożytnego: 
  celujący – 30 pkt 
 bardzo dobry – 25 pkt 
 dobry – 20 pkt 
 dostateczny – 10 pkt 
 dopuszczający – 5 pkt.

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata przy przyjęciu do 
klasy pierwszej wynosi 200.
Przy przyjęciu do szkoły obowiązuje próg punktowy - 90 pkt. 
Absolwenci szkół podstawowych, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej
z jednego przedmiotu, przyjmowani są do liceum w pierwszej kolejności. 

§ 3 
Wymagana dokumentacja

1. Kandydaci mogą składać dokumenty do trzech szkół ponadpodstawowych.
2. Kandydaci, którzy wybrali I LO składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:  

a) wniosek o przyjęcie do szkoły (wzór na stronie liceum),
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
c) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
d) kartę zdrowia ucznia,
e) wypełnioną i potwierdzoną przez sekretariat szkoły podstawowej kartę informacyjną 
przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej,
f) dwie fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
g) opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub orzeczenie z poradni 
specjalistycznej,
h) zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu,

3. Kandydaci, których pierwszym wyborem jest I LO im. M. Reja zobowiązani są 
złożyć do 25 czerwca 2019 r. oryginały następujących dokumentów : świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 



Jeśli pierwszym wyborem kandydata jest inna szkoła ponadpodstawowa - kopię 
wymienionych dokumentów.

§ 4
 Terminy  rekrutacji 

24 maja 2019 r. (piątek) 

Dzień Otwarty.

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

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

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

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

Dostarczenie przez absolwentów klas ósmych świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i

zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego (oryginały dokumentów –

jeżeli I LO im. M. Reja jest pierwszym wyborem kandydata lub kopie dokumentów – jeżeli 

pierwszym wyborem kandydata jest inne szkoła ponadgimnazjalna).

27 czerwca 2019 r. (czwartek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów po-

twierdzających spełnianie przez kandydata warunków  poświadczonych w oświadczeniach, 

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z 

ustaleniem tych okoliczności.

15 lipca 2019 r. (poniedziałek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów po-

twierdzających spełnianie  przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym.

16 lipca 2019 r. (wtorek)

Ogłoszenie alfabetycznej listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów nieza-

kwalifikowanych do I LO im. M. Reja w Jędrzejowie.

Do 24 lipca 2019 r. (środa)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez doręczenie orygi-

nału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

25 lipca 2019 r. (czwartek)



Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły oraz poinfor-

mowanie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych 

miejsc.

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

Postępowanie uzupełniające 

30 sierpnia 2019 r. ( piątek)

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły po przeprowadzeniu procedu-

ry odwoławczej. 

§ 5 

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19 marca 2019 r.
      

 Przewodniczący 
Rady Pedagogicznej

 
Wojciech Zwierzchowski 
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