ZASADY I KRYTERIA PRZYJĘCIA ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO I LO 2022-2023
Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu
na rok szkolny 2022/2023

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287,

1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 z późn. zm. )

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.

z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

4. Zarządzenie Nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022 r.

§1
1. O przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego
w Grudziądzu mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.
2. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są do klasy pierwszej
na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.
§2
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma:
1) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu
o wynikach egzaminu,
2) liczby punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
a) zajęcia edukacyjne to dwa przedmioty wybrane z listy: biologia, chemia, ﬁzyka,
geograﬁa, historia, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie,
z których kandydat uzyskał najwyższe oceny, będą automatycznie przeliczane
na punkty przez system rekrutacji;
3) liczby punktów za osiągnięcia ucznia:
a) ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
b) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły;
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- udział w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez kuratora
oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz w olimpiadach
ogólnopolskich;
- osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym;
- osiągnięcia artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym;
- działalność wykonywana w ramach wolontariatu.
2. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie
rekrutacji wynosi 200.
3. Przeliczania punktów, o których mowa w ust.1, dokonuje się w następujący sposób:
1) przedstawiony w procentach wynik egzaminu z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
mnoży się przez 0,35.
c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
Z egzaminu ósmoklasisty można maksymalnie otrzymać 100 punktów.
2) W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch

wybranych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę, wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
4) Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym za:
1)
uzyskanie
w zawodach
wiedzy
będących
konkursem
o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
a) tytułu ﬁnalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu ﬁnalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
2)
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
a) tytułu ﬁnalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
4 punkty,
c) tytułu ﬁnalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty;
3)
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
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4)

5)

6)

7)

a) dwóch lub więcej tytułów ﬁnalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje
się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów ﬁnalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu ﬁnalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu ﬁnalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów ﬁnalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów ﬁnalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu ﬁnalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 3 punkty,
f) tytułu ﬁnalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 2 punkty;
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt
1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
Wykaz olimpiad, konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
jest dostępny na stronie internetowej http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w takich
samych zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu
oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym
że za wszystkie osiągnięcia uczeń może uzyskać maksymalnie 18 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
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4. W przypadku osób zwolnionych 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, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty;
2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego

egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust.4, oceny
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu,
z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

6. 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 obowiązujących pozostałych kandydatów.

§3
1. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w procesie
rekrutacji pierwszeństwo mają kandydaci spełniający następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie:
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
§4
1. W roku szkolnym 2022/2023 planuje się przyjęcie kandydatów do 4 klas pierwszych.
z następującą ofertą przedmiotów, których nauka od klasy pierwszej będzie odbywać się
w zakresie rozszerzonym:
A – geograﬁa lub wiedza o społeczeństwie + język angielski
B – język polski + język angielski
C – biologia + język angielski
D – matematyka + język angielski

Uwzględniając preferencje kandydatów do naszej szkoły oraz możliwości organizacyjne placówki możliwe są
zmiany grup tworzonych w obrębie poszczególnych oddziałów.
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2. Nauka trzeciego przedmiotu w zakresie rozszerzonym do wyboru rozpocznie się
w klasie drugiej, w systemie międzyoddziałowym.
a. W zależności od indywidualnych zainteresowań uczeń wybierze jeden przedmiot
spośród: biologii, chemii, ﬁzyki, geograﬁi, historii, informatyki, języka polskiego,
matematyki, wiedzy o społeczeństwie i historii sztuki.
b. Uczniowie zainteresowani nauką języka niemieckiego w zakresie wykraczającym poza
poziom podstawowy, będą mogli wybrać, zamiast trzeciego przedmiotu w zakresie
rozszerzonym,
przedmiot uzupełniający “Z sukcesem do niemieckiego certyﬁkatu
językowego”.
3. Nauka drugiego języka obcego nowożytnego, wybranego przez kandydata spośród:
niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, będzie odbywać się na
poziomie podstawowym w grupach międzyoddziałowych. Planowana liczba uczniów w grupie 17. Proponuje się utworzenie 4 grup języka niemieckiego oraz po jednej grupie pozostałych
języków.
4. Razem z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, kandydat zobowiązany jest do złożenia „DEKLARACJI
WYBORU DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO”. (Druk deklaracji do pobrania na: www.lo1.pl w
zakładce: „kandydaci” → „ósmoklasiści”.) Oznacza w niej hiszpański, włoski, francuski, rosyjski,
niemiecki, cyframi od 1 do 5, w kolejności według preferencji językowych.
5. Uczniowie będą przydzielani do grup językowych, o których mowa w p.3. na podstawie liczby
punktów uzyskanych w systemie rekrutacji i kolejności wskazanej przez kandydata
w „DEKLARACJI WYBORU DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO” (patrz p.4.)
6. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w systemie rekrutacji o przypisaniu
do danej grupy językowej decydują kolejno:
1. wynik egzaminu ósmoklasisty z języka obcego,
2. wyższa z ocen z języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
3. ocena z drugiego języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
4. wolontariat.
7. Każdy oddział może liczyć nie więcej niż 34 uczniów.
§5
1. Terminy rekrutacji
Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 16 maja 2022 r. od 25 lipca 2022 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły oraz
do 21 czerwca
od godz. 12.00 do 1
„DEKLARACJI WYBORU DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO” 2022 r. do godz. sierpnia 2022 r. do
15.00
godz. 15.00
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Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne,
sportowe, artystyczne i wolontariat oraz złożenie
nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do
których kandyduje
Weryﬁkacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Ogłoszenie list kandydatów zakwaliﬁkowanych do
przyjęcia do szkoły oraz listy kandydatów
niezakwaliﬁkowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
podjęcia nauki w I LO w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do I LO
i kandydatów nieprzyjętych.

od 24 czerwca
2022 r. do 12 lipca
2022 r. do godz.
15.00

do 12 lipca 2022 r. 1 sierpnia 2022 r.

19 lipca 2022 r.
godz. 12.00

9 sierpnia 2022 r.
godz. 12.00

od 19 lipca godz.
od 9 sierpnia 2022 r.
12.00
do 11 sierpnia 2022 r.
do 22 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
do godz. 15.00

25 lipca 2022 r.
godz. 12.00

12 sierpnia 2022 r.
godz. 12.00

2. Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół w formie elektronicznej zostaną
podane po ogłoszeniu przez organ prowadzący.
3. Dokumenty wymagane przez szkołę:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne i wolontariat,
- 2 zdjęcia.
§6
1. Rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana
Zarządzeniem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników postępowania kwaliﬁkacyjnego ustala
i ogłasza listę kandydatów przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego, którzy uzyskali
największą liczbę punktów w ramach wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
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