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Kryteria przyjęć uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogól-
nokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku na rok szkolny 
2016/2017 
 

§ 1 
 

1. Do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku, przyj-
muje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 
1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;  
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 
dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do da-
nego oddziału szkoły;  

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;  
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycię-
skim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organi-
zowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na 
szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z 
wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przed-
miotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wo-
jewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

 

§ 2 
 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za 
oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum  
oraz za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły  wynosi 
– 200. 

 
§ 3 

 
Punkty, o których mowa w § 2 są przyznawane według następujących kryteriów: 
1. Szczegółowe wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z 

zakresu :  
1) języka polskiego, 
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,  
3) matematyki,  
4) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, 
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,                                          

należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2  
– maksymalnie 100 punktów,  

2. Oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, mate-
matyki oraz dwóch przedmiotów spośród czterech, tj. biologii, fizyki, historii lub 
geografii,  wyrażone w stopniach przelicza się na punkty w następujący sposób:   
1) stopień celujący - 20 punktów, 
2) stopień bardzo dobry -16 punktów, 
3) stopień dobry - 12 punktów,  
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4) stopień dostateczny - 8 punktów,   
5) stopień dopuszczający - 2 punkty,  

- razem maksymalnie 80 punktów   
3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów,  
4. Za uzyskanie przez ucznia szczególnych osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych 

i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj.: 
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódz-

kim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozu-
mień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przy-

znaje się  7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przy-

znaje się 5 punktów; 
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodo-

wym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadza-
nymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 
pkt 8 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; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim or-
ganizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyzna-
je się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdy-
scyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdy-
scyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przy-

znaje się 5 punktów, 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przy-

znaje się 3 punkty; 
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmio-
tów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły arty-
stycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmio-
tów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły arty-
stycznej – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmio-
tów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły arty-
stycznej – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 
się 7 punktów, 
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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; 

5) 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. 

 

5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.4, wymienione na świadec-
twie ukończenia gimnazjum - liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 
osiągnięcia wynosi 13. 

6. Za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, 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. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy o systemie 
oświaty – przyznaje się 2 punkty. 

 

§ 4 

1. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimna-
zjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, na 
punkty przelicza się oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeń-
stwie, 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 16 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 12 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 16 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;  

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych za-
jęć 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 16 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;  

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych za-
jęć edukacyjnych dzieli się przez 4; 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 
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d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;  

 
2. W przypadku kandydatów 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 egzami-
nu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

 

§ 5 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmio-
towego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowa-
ni w pierwszej kolejności do szkoły. 

 
§ 6 

 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekru-
tacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z proble-
mami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 
stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej.  
 

§ 7 
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania re-

krutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
następujące kryteria:  

1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

2. W przypadku, gdy kryteria wymienione w § 6 i § 7 nie wyłonią kandydata, pierwszeń-
stwo przy przyjmowaniu do szkoły mają: 

1) osoby, które uzyskały wyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego wyrażony w skali 
procentowej dla zadań z zakresu:  
a) matematyki,  
b) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, 
c)  języka polskiego,  
d) historii i wiedzy o społeczeństwie, 
e)  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

2) osoby, które uzyskały wyższe oceny z poniższych przedmiotów, wg następującej 
kolejności:  
a) matematyka, 
b) język polski, 
c)  język obcy. 

 


