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Rekrutacja do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim
przeprowadzi rekrutację dla absolwentów szkół podstawowych oraz osób, które ukończyły
gimnazjum. Planujemy otworzyć 4 profile dla klas pierwszych w każdym z roczników,
spełniające oczekiwania kandydatów, na których będą realizowane następujące przedmioty
rozszerzone:
I - język polski - język angielski - historia
II - biologia - chemia - matematyka
III - matematyka - fizyka - informatyka
IV - matematyka - geografia - język angielski

Komisja rekrutacyjna poprowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów
gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej. Postępowania mają takie same
ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów.

Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej
Punkty za świadectwo 100 pkt.
Ocena z języka polskiego18
(zapkt.
ocenę celującą)
Ocena z matematyki (za ocenę
18 pkt.celującą)
Ocena z I przedmiotu (za 18
ocenę
pkt. celującą)
Ocena z II przedmiotu (za18
ocenę
pkt. celującą)
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły
7 pkt. z wyróżnieniem
Aktywność społeczna
3 pkt.
Punkty za egzamin ósmoklasisty
100 pkt.
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt.
Wynik z matematyki
100% x 0,35 = 35 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego
100% x 0,3 = 30 pkt.
Kryteria dla absolwentów gimnazjum
Punkty za świadectwo 100 pkt.
Ocena z języka polskiego18
(zapkt.
ocenę celującą)
Ocena z matematyki (za ocenę
18 pkt.celującą)
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Ocena z I przedmiotu (za 18
ocenę
pkt. celującą)
Ocena z II przedmiotu (za18
ocenę
pkt. celującą)
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły
7 pkt. z wyróżnieniem
Aktywność społeczna
3 pkt.
Punkty za egzamin gimnazjalny
100 pkt.
Wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt.
Wynik z matematyki
100% x 0,2 = 20 pkt.
Wynik z historii i wiedzy o100%
społeczeństwie
x 0,2 = 20 pkt.
Wynik z przedmiotów przyrodniczych
100% x 0,2 = 20 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego
100% x 0,2 =na20poziomie
pkt.
podstawowym
Wynik z języka obcego nowożytnego
Nie przeliczanasię
poziomie rozszerzonym
TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Pobierz plik

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, wykaz olimpiad, zawodów artystycznych i
sportowych, organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz terminy przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i uzupełniającego zostaną opublikowane po ich wyznaczeniu przez Kuratorium
Oświaty.
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