Kryteria przyjęcia na rok szkolny 2021/2022
do Liceum Ogólnokształcącego w Dukli

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów oraz
Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i
1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287)

podaję kryteria przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego w Dukli:
Przy rekrutacji do klasy pierwszej czteroletniego liceum przyjmowani będą kandydaci posiadający
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria jest większa niż liczba wolnych miejsc
w szkole, będzie brana pod uwagę liczba punków jakie uzyskał kandydat podczas postępowania
rekrutacyjnego.
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego może otrzymać
w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
100 pkt
b) za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów
72 pkt
c) za szczególne osiągnięcia w zawodach i konkursach odnotowanych na świadectwie
18 pkt
d) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem
7 pkt
e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, szczególnie wolontariatu
3 pkt
2. Sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne wyników egzaminu ósmoklasisty:
Punkty za egzamin ósmoklasisty – 100 pkt.
1) wynik z języka polskiego

100% × 0,35 = 35 pkt

2) wynik z matematyki

100% × 0,35 = 35 pkt

3) wynik z języka obcego nowożytnego

100% × 0,3 = 30 pkt

3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
1) celujący

- 18 pkt

2) bardzo dobry

- 17 pkt

3) dobry

- 14 pkt

4) dostateczny

- 8 pkt

5) dopuszczający

- 2 pkt

Oprócz ocen na świadectwie z języka polskiego i matematyki, podczas rekrutacji będą również
punktowane oceny z dwóch innych przedmiotów, odpowiednich do profilu wybranego przez kandydata.
Będą to następujące przedmioty:

Lp.

Profil

Oceny z przedmiotów

1.

profil ratowniczo – mundurowy

Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie fizyczne

2.

profil trenersko – instruktorski

Geografia i Wychowanie fizyczne

3.

profil rehabilitacyjno - pielengnacyjny

Biologia i Edukacja dla bezpieczeństwa

4.

profil ogólny

Język angielski i Historia

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie konkursy wiedzy, artystyczne i zawody sportowe
organizowane przez kuratora oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z określeniem miejsc uznanych za wysokie
w tych zawodach, wykazane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w stosownym zarządzeniu.
Tytuł laureata lub finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty musi być
potwierdzony stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora Oświaty.
Niezbędne dokumenty składane przez kandydata:
a)

wniosek o przyjęcie do szkoły
(do pobrania na stronie http://liceum.dukla.pl/index.php/rekrutacja/ )

b)

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

c)

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;

d)

dwie podpisane na odwrocie fotografie;

e)

kartę zdrowia;

f)

w przypadku posiadania tytułu finalisty lub laureata konkursu organizowanego przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub olimpiady przedmiotowej – stosowne zaświadczenie
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