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I Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 

 
Regulamin Rekrutacji 

Rok Szkolny 2017/2018 
 

Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–
2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły 
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. 
poz.586) 
 

3) Zarządzenia Nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół 
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły 
ponadpodstawowej (…)oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie 
województwa lubelskiego  na rok szkolny 2017/2018. 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego w Zamościu jest 
prowadzona w systemie elektronicznym. 

2. Kandydaci, którzy wskażą I LO jako szkołę pierwszego wyboru, składają ujednolicone 
podanie o przyjęcie do szkoły w sekretariacie szkoły. 

3. Wzór podania znajduje się na stronie: 
https://nabor.pcss.pl/zamosc/szkolaponadgimnazjalna/nabor/ 

§ 2 

Terminy składania dokumentów i rekrutacji 

1. Składanie podań – od 15 maja do 14 czerwca 2017 

2. Składanie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego – od 23 czerwca do 27 czerwca 2017  

3. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 
przyjęcia 30 czerwca 2017 roku, do godz. 10.00 

4. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez złożenie 
oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – 
do 6 lipca 2017 roku od godz. 15:00  

5. Publikacja list kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc – 
do 7 lipca 2017 roku do godz. 10:00 

6. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w przypadku posiadania wolnych miejsc  –   

http://www.nabor.zamosc.pl/
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do 1 sierpnia 2017r. 
7. Publikacja list kandydatów przyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej – 

do 2 sierpnia 2017 roku, godz.10:00  
 

§3 

Oferta edukacyjna klasy I w roku szkolnym 2017/2018 

 nazwa oddziału języki obce 

przedmioty 
w zakresie 

rozszerzonym 
od klasy drugiej 

przedmioty punktowane 
w przebiegu rekrutacji 

A 
matematyczno - 
fizyczna 

język angielski, 
drugi język do 
wyboru: niemiecki/ 
rosyjski 

matematyka,  
fizyka 

język polski, język 
angielski, matematyka, 
fizyka 

B 
matematyczno - 
fizyczna  

język angielski, 
drugi język do 
wyboru: niemiecki/ 
rosyjski 

matematyka,  
fizyka 

język polski, język 
angielski, matematyka, 
fizyka 

C 

informatyczna 
z robotyką i grafiką 
komputerową 
oraz j. angielskim 

język angielski, 
drugi język do 
wyboru: niemiecki/ 
rosyjski 

matematyka, 
informatyka, 
język angielski 

język polski, język angielski, 
matematyka, fizyka 

D 
matematyczno 
-ekonomiczna 

język angielski, 
drugi język do 
wyboru: francuski / 
niemiecki 

matematyka, 
geografia 

język polski, język 
angielski, matematyka, 
geografia 

E 

prawno-
dyplomatyczna 
z edukacją 
medialną 

język angielski, 
drugi język do 
wyboru: niemiecki / 
rosyjski 

język polski, 
wos, historia 

język polski, język angielski, 
historia, matematyka 

F 
humanistyczno 
-społeczna 

język angielski, 
drugi język do 
wyboru: niemiecki / 
francuski 

język polski, 
historia 

język polski, język angielski, 
matematyka, historia 

G 
psychologiczno-
samorządowa 

język angielski, 
drugi język do 
wyboru: niemiecki / 
rosyjski 

wos, 
język angielski 

język polski, język angielski, 
historia, matematyka 

H 
medyczna 
z elementami 
ratownictwa 

język angielski, 
drugi język do 
wyboru: niemiecki 
/rosyjski 

biologia, 
chemia 

język polski,  język angielski, 
biologia, matematyka 
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I 
biologiczno- 
chemiczna 
z promocją zdrowia 

język angielski, 
drugi język do 
wyboru: 
hiszpański/rosyjski 

biologia, 
chemia 

język polski,  język angielski, 
biologia, matematyka 

J 

biologiczno- 
medyczna 
z elementami 
psychologii 

język angielski, 
drugi język do 
wyboru: 
niemiecki/hiszpańs
ki 

biologia, 
chemia 

język polski,  język angielski, 
biologia, matematyka 

 
§ 4 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych 
(w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie) oraz wyników egzaminu 
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych 
osiągnięć kandydatów. 

O przyjęciu do klasy decydować będzie łączna ilość punktów. 

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać 
w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

A) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone 
w  skali procentowej dla zadań z zakresu: 

a. z języka polskiego 

b. z matematyki 

c. z historii oraz wiedzy o społeczeństwie 

d. z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia 

e. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

   będą mnożone przez 0,2 pkt.  

B) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 

a. 18 punktów – ocena: celujący,  

b. 17 punktów – ocena: bardzo dobry, 

c. 14 punktów – ocena: dobry, 

d. 8 punktów – ocena: dostateczny, 

e. 2 punkty – ocena: dopuszczający;  

 

C) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum,  zgodnie poniższymi z zasadami: 

a. za świadectwo ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów, 

b. 3 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum osiągnięć: 
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 działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu  

 lub działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych 
organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach 
młodzieżowych  

c. za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych - 
maksymalnie 18 punktów, według poniższych zasad: 

za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty: 

 finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego  10 pkt 

 laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego    7 pkt 

 finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego   5 pkt 

 finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich  10 pkt 

 laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich     7 pkt 

 finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich   5 pkt 

 finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego   7 pkt 

 laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego    5 pkt 

 finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego    3 pkt  

za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,  innych niż 

wymienione wyżej, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły: 

 na szczeblu powiatowym 1 pkt  

 na szczeblu wojewódzkim 2 pkt 

 na szczeblu ogólnopolskim 3 pkt 

 na szczeblu międzynarodowym 4 pkt 

 

 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 
punktów. 

         

§ 5 

1.  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: 

      A) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
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    - celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
     - bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
     - dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
     - dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
     - dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

    B) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 
     - celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
     - bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
     - dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
   - dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
     - dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 
się przez 2. 

   C) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 
    - celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
    - bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
     - dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
   - dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
    - dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

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

d)     języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

    - celującym – przyznaje się 20 punktów, 
    - bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 
  - dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

- dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 
   - dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

2.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, 
na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób 
określony w pkt. 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. 

3.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z 
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44 zz 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: 

   - celującym – przyznaje się 20 punktów, 
    - bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 
  - dobrym – przyznaje się 13 punktów, 
  - dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 
   - dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 



6 
 

 

§ 6 

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 
oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej (szczegółowe 
regulacje zawarte są w Ustawie Prawo Oświatowe). 

2. Przyjęcie do poszczególnych klas uzależnione będzie od ilości punktów (od najwyższej 
liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc). 

3. Odwołania od decyzji szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy złożyć na 
piśmie (w sekretariacie szkoły) do Dyrekcji Szkoły w dniu ogłoszenia wyników. 

4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły będzie można odebrać 
w terminie i miejscu określonym w dniu ogłoszenia końcowej rekrutacji. 

 

§ 7 

Wymagane dokumenty 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć tylko do szkoły pierwszego wyboru. Można 
pobrać ze strony: www.nabor.zamosc.pcss.pl 

2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 

3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

4. Oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, 

5. 2 zdjęcia- opisane na odwrocie (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania). 

 
 
Zamość, 13 kwietnia 2017r. 
 
 
 

 

http://www.nabor.zamosc.pcss.pl/

