Kryteria przyjmowania uczniów do Liceum Ogólnokształcącego im.
Bartłomieja Nowodworskiego
w Tucholi
§1
Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi prowadzi nabór do klas
pierwszych.
§2
Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klas pierwszych
wynosi 200.
§3
Punkty przyznawane są według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
sierpnia
2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U.
z 2019r. poz. 1737)
Lp.

KRYTERIUM

1.

PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – max 100 pkt
Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

2.

Wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki

3.

Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

4.
5.

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO – max 100 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem.
Oceny
z
zajęć
edukacyjnych
wymienionych
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
z języka polskiego,
z matematyki,
z języka obcego (wskazanego przez kandydata),
z przedmiotu wskazanego przez kandydata spośród: biologii,
chemii, fizyki, geografii, historii.
Ocena wyrażona w stopniu:
- celującym
- bardzo dobrym
- dobrym

LICZBA
PUNKTÓW
wynik
procentowy x
0,35
wynik
procentowy x
0,35
wynik
procentowy x
0,3
7 punktów
max 72
punktów

6.

7.

- dostatecznym
- dopuszczającym 18 punktów
17 punktów
14 punktów
8 punktów
2 punkty
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
max 18
podstawowej:
punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
10 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
7 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
7 punktów
interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
5 punktów
interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
3 punkty
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
4 punkty
krajowym
3 punkty
wojewódzkim
2 punkty
powiatowym
1 punkt
Osiągnięcia
w
zakresie
aktywności
społecznej,
3 punkty
w
tym
na
rzecz
środowiska
szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.
RAZEM: 200 punktów
§4

W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 13
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1737), przy czym za
uzyskanie:
Lp.

PRZEDMIOT

LICZBA PUNKTÓW

1.

2.

z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym
- bardzo dobrym
- dobrym
- dostatecznym
- dopuszczającym
z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym
- bardzo dobrym
- dobrym
- dostatecznym
- dopuszczającym

35 punktów
30 punktów
25 punktów
15 punktów
10 punktów
30 punktów
25 punktów
20 punktów
10 punktów
5 punktów

§5
Laureaci lub finalisci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani do szkoły
w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej.
§6
Laureaci i finaliści konkursów, o których mowa w § 5 przedstawiają w szkole oryginał lub
poświadczoną kopię zaświadczenia wydanego odpowiednio przez kuratora lub organizatora
olimpiady.
§7
Osiągnięcia sportowe, w zawodach wiedzy i artystycznych, co najmniej na szczeblu
powiatowym, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu, kandydaci
dokumentują składając w szkole oryginał lub poświadczoną kserokopię dyplomu lub
zaświadczenia, wystawionego przez odpowiednią instytucję lub organizację.
§8
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.

