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Załącznik  nr 1 do  REGULAMINU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W GRYFICACH  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Rekrutację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej 

przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna.  

2. Wszelkie informacje dot. rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły lub 

na stronie internetowej szkoły www.lochrobry.pl. 

3. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Bolesława Chrobrego w Gryficach będzie przeprowadzona w formie 

elektronicznej. Szczegóły rekrutacji elektronicznej zostaną opublikowane w maju 

2021r. na stronie naboru: https://naborpowiatgryficki.edu.com.pl/. 

 

II. Postępowanie rekrutacyjne do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach odbywa się na podstawie: 

1. liczby punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty (wynik przedstawiony 

w procentach z: języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35, wynik 

przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3): 

Wynik egzaminu ósmoklasisty, 

o którym mowa w ustawie o systemie 

oświaty w art.20f ust.2 pkt. l) 

Rozporządzenie MEN 
Liczba punktów 

(max. 100) 

język polski 
za każdy % przyznaje 

się 0,35 pkt., np.: 

 

100% =35 pkt., 

60% = 21 pkt. 

35 pkt. 

matematyka 35 pkt. 

język obcy nowożytny 

za każdy % przyznaje 

się 0,3 pkt., np.: 

100% = 30 pkt., 

60% = 18 pkt. 

30 pkt. 

 

 

http://www.lochrobry.pl./
https://naborpowiatgryficki.edu.com.pl/
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2. liczby punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych języka 

polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 

dyrektora szkoły we wniosku kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej: 

Oceny zajęć edukacyjnych 

wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej 

Punkty przyznaje się 

za oceny 

Liczba punktów 

(max. 72) 

język polski 6 (celujący) = 18 pkt., 

5 (bardzo dobry) - 17 pkt., 

4 (dobry) = 14 pkt., 

3 (dostateczny) = 8 pkt., 

2 (dopuszczający) = 2 pkt. 

18 pkt. 

matematyka 18 pkt. 

język obcy nowożytny 18 pkt. 

przedmiot wskazany dla danej klasy 18 pkt. 

 

3. liczby punktów uzyskanych za: 

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt.) 

2) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (3 pkt.) 
 

4. liczby punktów za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych 

i sportowych wymienionych w wykazie zawodów ustalonych przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym 

na rok szkolny 2020/2021 (wykaz zawodów znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty 

w Szczecinie): 

Ogólna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

w zawodach 
max. 18 pkt. 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt. 

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt. 

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt. 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim 

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
10 pkt. 

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
4 pkt. 

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
3 pkt. 
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Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt. 

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 
7 pkt. 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 
5 pkt. 

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt. 

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt. 

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt. 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

10 pkt. 

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

7 pkt. 

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 

5 pkt. 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
7 pkt. 

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
3 pkt. 

tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
2 pkt. 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, 

artystycznych lub sportowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

międzynarodowym 4 pkt. 

krajowym 3 pkt. 

wojewódzkim 2 pkt. 

powiatowym 1 pkt. 

  

5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym 

wynosi 200 pkt.  

6. Minimalna łączna liczba punktów, która upoważnia do starania się o przyjęcie 

do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława 

Chrobrego w Gryficach wynosi 85 pkt. 
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7. Rekrutacja do klasy dwujęzycznej odbywa się na zasadach, jak do innych klas, 

z zastrzeżeniem, że kandydat musi dodatkowo przystąpić do testu kompetencji 

językowych: 

1) Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z testu wynosi 50. 

2) Do uzyskania pozytywnego wyniku wymagane jest zdobycie minimum 

15 punktów (30%). 

3) Wynik punktowy z testu mnoży się przez 0,4 i dolicza do ogólnej liczby 

punktów rekrutacyjnych kandydata (maksymalnie 20 pkt., wymagany próg 

zaliczeniowy wynosi 6 pkt.). 

Uwaga! Z konieczności przystąpienia do sprawdzianu zwolnieni są laureaci 

i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego oraz laureaci Konkursu 

Języka Angielskiego (wojewódzkiego), pod warunkiem wcześniejszego 

złożenia odpowiedniego zaświadczenia lub oświadczenia na formularzu 

deklaracji. 

 

III. Wybór języków obcych nowożytnych: 

1. W podaniu o przyjęcie do szkoły należy zaznaczyć dwa języki obce nowożytne: 

1) jeden język kontynuacyjny, 

2) jeden podstawowy. 

 

IV. Zasady rekrutacji do poszczególnych klas: 

klasa wybrany przedmiot 

psychologiczna 
biologia lub  

wiedza o społeczeństwie 

dwujęzyczna 
historia lub  

wiedza o społeczeństwie 

przyrodnicza 
biologia 

lub chemia 

 

 

V. Przy zadeklarowanej woli uczęszczania do szkoły do wniosku o przyjęcie 

do pierwszej klasy, należy dołączyć: 

1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał), 

2. wyniki egzaminu ósmoklasisty (oryginał), 

3. dwie fotografie, 
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4. kartę zdrowia, 

5. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego (jeżeli 

kandydat posiada), 

6. inne dokumenty (np. dyplomy, zaświadczenia otrzymane za wyżej wymienione 

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych). 

 

 

 

 Jolanta Folwarska 
 dyrektor szkoły 

Gryfice, 28 lutego 2021 r. 

 

 


