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Zaącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1. Kandydatom oferujemy naukę w oddziale dwujęzycznym ( z językiem niemieckim):
a. przedmioty nauczane w języku polskim i niemieckim: geografia, informatyka
b. przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka, język angielski
2. Kandydatom oferujemy naukę w oddziale dwujęzycznym ( z językiem angielskim):
c. przedmioty nauczane w języku polskim i angielskim: geografia, przedsiębiorczość,
historia
d. przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, geografia, język niemiecki .
3. Warunki przyjęcia:
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:
50 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu - suma punktów rekrutacyjnych uzyskanych z poszczególnych zakresów
egzaminu.
40 punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: j. polski, język
nowożytny( do wyboru przez ucznia), fizyka, matematyka zgodnie z zasadą: celujący – 10 pkt.,
bardzo dobry – 8 pkt., dobry – 6 pkt., dostateczny – 4 pkt., dopuszczający – 0 pkt.
10 punktów za osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:
2 pkt. - ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
max. 5 pkt - osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim (załącznik 2) (1 konkurs
– 2 pkt., 2 konkursy – 4 pkt., 3 i więcej – 5 pkt.)
max. 2 pkt. – za osiągnięcia w zawodach i konkursach organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym - 1 osiągnięcie - 1 pkt., 2 i więcej – 2 pkt. Zajęcie od I do III miejsca w zawodach
sportowych. Zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach
artystycznych. Zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach
wiedzy lub innych konkursach tematycznych.
1 punkt - inne udokumentowane osiągnięcia lub stała działalność ucznia /np. wzorowe zachowanie,
wolontariat, praca w organizacjach młodzieżowych, wyróżniająca działalność na rzecz środowiska
szkolnego, w samorządzie szkolnym ,udział w konkursach na szczeblu ponadpowiatowym – nie dotyczy
konkursów jednoetapowych/.
Na podstawie sumy punktów Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna tworzy listę rankingową i
przyjmuje kandydatów do szkoły wg kolejności na liście.
3.Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 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 warunków wymienionych
w punkcie 2 (załącznik1).
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4. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone
w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny
program lub tok nauki,
c) 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.
5. Dodatkowymi kryteriami różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby
punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w pkt. 2 są:
a) łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym;
b) ocena zachowania;
c) liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem kształcenia
w wybranym przez kandydata oddziale;
d) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych w świadectwie ukończenia gimnazjum.
6. Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjanych na rok szkolny 2016/2017 – załącznik nr 2 do
Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 2 z dnia 27 stycznia 2016r.
7. Informacji interesujących kandydatów i ich rodziców udziela sekretariat szkoły od 11.03.2016r.
osobiście lub: tel. (71) 385 35-25, e-mail: sekretariat@mrat.pl

8. Zapraszamy na stronę internetową szkoły: www.mrat.pl
Załącznik 1
Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
których laureaci przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów:
1. Konkursy: języka polskiego z elementami sztuki, historii z elementami WOS, matematyki, chemii,
fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego występujące pod
wspólną nazwą ,,zDolny Ślązak Gimnazjalista".
2. Konkurs pod nazwą ,,Liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów".
3. Konkurs matematyczny - ,,Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów".
4. Konkurs informatyczny - ,,Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów".
5. Konkurs języka angielskiego - ,,Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów”.
Załącznik 2
Wykaz osiągnięć w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
za które przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne:
1 . Uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych:
1 ) konkursach: języka polskiego z elementami sztuki, historii z elementami WOS, matematyki,
chemii, fizyki, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego
występujących pod wspólną nazwą ,,zDolny Ślązak Gimnazjalista",
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2) ,,Liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów" - począwszy od edycji 2009,
3) konkursie matematycznym -,,Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów",
4) konkursie informatycznym - ,,Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów",
5) konkursie języka angielskiego - ,,Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów”.
2. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach:
1) konkursie historycznym:
- ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach l53l - 1683 od Obertyna do Wiednia"
– edycja 2010/2011,
- ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 - 1864. Od konfederacji barskiej do
powstania styczniowego" - edycja 2011/2012,
- ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. O niepodległość i granice
Rzeczpospolitej" - edycja 2012/2013,
2) Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST,
3) Regionalnym Konkursie Chemicznym ,,Młody chemik eksperymentuje",
4) konkursie ekologicznym .,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",
5) konkursie wiedzy o Parlamencie RP oraz ludziach tworzących jego dzieje,
6) konkursie ,,Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 - 1956",
7) Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów,
8) Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna.
3. Uzyskanie tytułu laureata w konkursach :
l) konkursie organizowanym przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość ,.Świadectwa historyczne",
2) konkursie historycznym ,,W kalejdoskopie pamięci - Polska i Polacy w latach 1939 – 1989",
3) Dolnośląskim Konkursie Historycznym ,,Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej".
4. Uzyskanie co najmniej wyróżnienia w ogólnopolskim tematycznym konkursie historycznym
,,Historia Bliska".

