
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI 
DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ARMII KRAJOWEJ W MILICZU 

NA ROK SZKOLNY 2021/22 
   
 
 

OGÓLNE ZASADY 
 
Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-
kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych. 
 
   
   

PREZENTACJA OFERTY SZKOŁY 
 
Propozycja oddziałów w roku szkolnym 2021/22: 
 

KLASA PROFIL PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

A MEDYCZNA  Biologia  
 Chemia  
 Język angielski lub matematyka  

B PRZYRODNICZA  Geografia 
 Biologia 
 Język angielski lub język niemiecki 

C INFORMATYCZNO-
POLITECHNICZNA 

 Matematyka 
 Fizyka lub informatyka 
 Język angielski lub język niemiecki 

D PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA  Język polski 
 Historia 
 Wiedza o społeczeństwie 

 
UWAGA! Grupa językowa lub rozszerzona może nie zostać utworzona w przypadku niewystarczającej 
liczby osób chętnych. 
 
W zależności od możliwości, w kwietniu lub w maju 2021 roku, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły 
podstawowej,  dyrekcja I LO proponuje spotkanie z uczniami w celu przedstawienia oferty edukacyjnej 
dla uczniów.  
 
 

ZASADY REKRUTACJI 
 
O przyjęciu kandydata do danego oddziału klasy pierwszej I LO w Miliczu decyduje suma punktów 
(maksymalnie 200), której składnikami są: 
 
 



1. Wynik egzaminu (maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych): 
 
 Wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki przedstawione 

w procentach przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy mnoży się przez 0,35. 
 Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego przedstawiony w procentach 

przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy mnoży się przez 0,3. 

W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu 
ósmoklasisty na podstawie odpowiednich przepisów przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej z danych przedmiotów zgodnie z zasadą określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

2. Oceny na świadectwie (maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne): 
 
Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
przelicza się na punkty według zasady: 

 celujący – 18 punktów, 
 bardzo dobry – 17 punktów, 
 dobry – 14 punktów, 
 dostateczny – 8 punktów, 
 dopuszczający – 2 punkty. 

 
Punkty naliczane są z następujących czterech przedmiotów: 
 

KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI 

A Język polski 
Matematyka 

Biologia 
Chemia 

B Język polski 
Matematyka 

Geografia 
Biologia 

C Język polski 
Matematyka 

Fizyka 
Język angielski 

D J. polski 
Matematyka 

Historia 
Wos 

 
 

3. Dodatkowe punkty (maksymalnie 28 punktów rekrutacyjnych): 
 
Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć uczniów wymienionych na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej: 
 
A. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu przyznaje się 3 punkty, 

B. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów, 
C. za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się maksymalnie 18 punktów, w szczególności: 
a. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

b. za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym 
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf


 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowych 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

c. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 7 punktów, 
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 5 punktów, 
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

d. za 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 – przyznaje się 10 punktów, 
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

e. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
 krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
 powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy, artystycznych, na 
tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje 
się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

   
 

TERMINARZ REKRUTACJI 
 

Od 17 maja 2021 r.  
do 21 czerwca  2021 r. do 

godz. 15.00 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami: 
 dwie fotografie, 
 kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych 

uznanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dołączają 
zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,  

 opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną. 

Od 25 czerwca 2021 r. do 
14 lipca 2021 r.  
do godz. 15.00 

 

Uzupełnienie wniosku o  przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o: 
 świadectwo ukończenia szkoły - oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem, 
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – oryginał lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 
22 lipca 2021 r.  Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych (listy będą opublikowane na stronie szkoły oraz 
wywieszone w holu I LO). 



Od 23 lipca 2021r. 
do 30 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli nauki w I LO w  Miliczu 
poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie 
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku. 

2 sierpnia 2021 r.  
do godz. 14.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (listy będą 
opublikowane na stronie szkoły oraz wywieszone w holu I LO). 

 
 

TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 
(w przypadku wolnych miejsc) 

 
Od 3 sierpnia 2021 r.  

do 5 sierpnia  2021 r. do 
godz. 15.00 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami: 
 świadectwo ukończenia szkoły - oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem, 
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty – oryginał lub 

kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, 
 dwie fotografie, 
 kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych 

uznanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dołączają 
zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,  

 opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną. 

16 sierpnia 2021 r.  Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych (listy będą opublikowane na stronie szkoły oraz 
wywieszone w holu I LO). 

Od 17 sierpnia 2021r. 
do 20 sierpnia 2021 r.  

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli nauki w I LO w  Miliczu 
poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie 
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku. 

23 sierpnia 2021 r.  
do godz. 14.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (listy będą 
opublikowane na stronie szkoły oraz wywieszone w holu I LO). 

 
 

KONTAKT 
 
Punkt Informacyjny dla kandydatów do LO działa w sekretariacie szkoły w całym okresie rekrutacji. 
Punkt udziela informacji bezpośredniej, telefonicznej pod numerem 71 384 00 12 lub drogą 
elektroniczną: lo1milicz@op.pl.   
Punkt udostępnia druki i formularze niezbędne w procedurze rekrutacyjnej i udziela objaśnień 
dotyczących ich wypełniania.  
Regulamin rekrutacji oraz druki są do pobrania na szkolnej stronie internetowej www.lo1milicz.pl.  
Na szkolnej stronie internetowej dostępne są również wszystkie informacje dotyczących procedury 
rekrutacji, oraz informacje związane z organizacją szkoły oraz dokumenty programowe: Statut, 
Program Profilaktyczny, regulaminy wewnętrzne dotyczące uczniów.  
 
 


