
 
 

Kryteria przyjęć uczniów do klasy I 
                    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CIECHANOWCU 

ul. Sosnowa 2  

organ prowadzący                                                                18- 230 Ciechanowiec 
 

TW P w Warszawie  

Oddział Regionalny w Łomży                                   na rok szkolny  2011/2012 

 
                                                                    

I . Kryteria przyjęć. 
 

1.  O przyjęciu do klasy pierwszej liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata: 

     1)  za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – maksymalnie   100 punktów;  

2) za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych      zajęć 

edukacyjnych z poniższej listy – maksymalnie 60 punktów:  
1) matematyka, 

2) język obcy – wskazany przez kandydata, 

3) historia, 

4) geografia, 

5) biologia, 

6) fizyka, 

7) chemia , 

8) WOS, 

9) informatyka 

 według punktacji: 
1) ocena celująca:              15 punktów, 

2) ocena bardzo dobra:      13 punktów, 

3) ocena dobra:                  10 punktów, 

4) ocena dostateczna:           6 punktów, 

5) ocena dopuszczająca:      0 punktów. 

 

2.  za   inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie    ukończenia   gimnazjum- łącznie               

maksymalnie   40   punktów:  

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem   – 10 punktów; 

2) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu wojewódzkim 

z następujących przedmiotów: języka polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii,              

historii, geografii, jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, jęz. rosyjskiego, jęz. białoruskiego, jęz. 

francuskiego, informatyki oraz konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:  

1) finalista konkursu ponadwojewódzkiego     12 punktów, 

2) finalista konkursu wojewódzkiego               11 punktów. 

3) uzyskane wysokie miejsce – nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach 

artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i artystyczne (pierwsze trzy 

miejsca lub wyróżnienie – tylko osiągnięcia ze szczebla najwyższego) – nie więcej niż 7 punktów 

na szczeblu: 

      powiatowym:                      4 punkty, 

            wojewódzkim:                    5 punktów, 

      ponadwojewódzkim:          6 punktów, 

             ogólnopolskim:                  7 punktów. 



4) uzyskane wysokie miejsce- nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach 

artystycznych i sportowych organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły-pierwsze 

trzy miejsca lub wyróżnienie ze szczebla najwyższego, nie więcej niż 6 punktów na szczeblu: 

     powiatowym:                      3 punkty, 

     wojewódzkim:                    4 punktów, 

     ponadwojewódzkim:          5 punktów, 

     ogólnopolskim:                  6 punktów. 

 

5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego -  

5 punktów. 

6) Wskazane w ust.2 pkt.2;3;4;5 osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich 

wpisem na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

3.  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów     o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości     lub poszerza treści 

podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani       są do szkoły niezależnie od 

kryteriów przyjętych przez szkołę  /na podstawie stosownych zaświadczeń/. 

 

4.   Do  klasy  I  przyjmowani  są  kandydaci,  którzy  uzyskali   największą  liczbą  punktów, 

uwzględniając liczbę miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

 

5.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym               

     pierwszeństwo mają: 

 

1) sieroty; osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone 

w rodzinach zastępczych,  

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym wcześniej           

ustalono indywidualny program lub tok nauki; 

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni    psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

6.   O przyjęciu  uczniów,  którzy  na  podstawie  odrębnych  przepisów  zostali zwolnieni   z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki   w gimnazjum decyduje: 

 

1)  liczba punktów uzyskana za osiągnięcia wymienione w pkt.1ppkt.2 oraz pkt.2. 

2) uzyskanie  wyższej  liczby  punktów  od  każdego przyjętego do szkoły przy porównaniu ich   

osiągnięć  wymienionych w pkt.1ppkt. 2 oraz pkt. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


