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Planowane oddziały w 4-letnim LO w roku szkolnym 2020/2021
z korelacją rozszerzeń poszczególnych przedmiotów i wymagań wyższych uczelni
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kierunki politechniczne
architektura
ekonomia
elektronika
finanse i bankowość
fizyka
gospodarka przestrzenna
geologia
kartografia
informatyka
matematyka
urbanistyka
wyższe szkoły oficerskie
i inne

analityka medyczna
biologia
biotechnologia
chemia
farmacja
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fizyka medyczna
kierunki rolnicze
medycyna
pielęgniarstwo
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ratownictwo medyczne
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weterynaria
wychowanie fizyczne
wyższe szkoły oficerskie
reżyseria dźwięku
akustyka
i inne
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turystyka i rekreacja
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Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyniki egzaminów maturalnych brane są pod uwagę przy rekrutacji na uczelnie wyższe, tym niemniej każda
z uczelni autonomicznie określa, wyniki których przedmiotów będą decydować o przyjęciu na poszczególne kierunki.

Zasady punktacji w czasie rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
(wybrane z zasad rekrutacji)
Zasady kwalifikowania kandydatów
do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze
1. Podstawę do zakwalifikowania kandydata do Liceum stanowić będzie suma punktów re-

krutacyjnych ustalonych w oparciu o 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 (Dz.U. z 2019. poz. 1737).
2. Sumę punktów rekrutacyjnych kandydata (maksymalnie: 200 punktów) należy obliczyć jako
sumę niżej wymienionych składników z uwzględnieniem następujących zasad:
1) maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali
procentowej, zgodnie z zasadą:
1) liczbę punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
- języka polskiego,
- matematyki
mnoży się przez 0,35
- języka obcego nowożytnego
mnoży się przez 0,3.
2) maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne za oceny końcowe z:
a) języka polskiego;
b) matematyki
c) dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
- języka obcego wybranego przez kandydata,
- przedmiotu wybranego przez kandydata spośród:
 fizyki,
 biologii,
 chemii,
 geografii,
 historii.
d) otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:
18 punktów rekrutacyjnych - ocena: celujący,
17 punktów rekrutacyjnych - ocena: bardzo dobry,
14 punktów rekrutacyjnych - ocena: dobry,
8 punktów rekrutacyjnych - ocena: dostateczny,
2 punkty rekrutacyjne - ocena: dopuszczający.
3) 7 punktów rekrutacyjnych za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) 3 punkty rekrutacyjne za aktywność społeczną na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu;
5) maksymalnie 18 punktów rekrutacyjnych za inne udokumentowane osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w oparciu o odpowiednie Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 14/2019 z dnia
20 lutego 2019 r. organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum
wraz z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w danym roku szkolnym w województwie dolnośląskim. Szczegółowe informacje znajdują się w §6. pkt. 1-5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego […].

