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ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KAMIENNEJ GÓRZE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
§1.
Część wstępna.
1. Podstawy prawne regulujące zasady rekrutacji:
1) art. 149 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami) (wraz ze wskazanymi zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na
punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych
zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2017. poz. 586)
3) Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019.
2. Postępowanie rekrutacyjne do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze przeprowadza szkolna Komisja
Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
§2.
Przyjmowanie podań kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze
1. Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze w sekretariacie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w dni robocze od 1 czerwca 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad
rekrutacji.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych „ZASAD REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KAMIENNEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2018/2019”.
2. Sekretariat Zespołu nanosi pieczęć na pierwszej stronie wniosku i rejestruje wpływ dokumentów kandydata.
Dokumenty należy składać w kartonowej teczce (do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze), opisanej w następujący sposób:
1) imię nazwisko kandydata,
2) nazwa i adres gimnazjum, do którego kandydat uczęszcza,
3) adres zamieszkania,
4) preferowana klasa w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze (z zaznaczeniem nachylenia).
3. Do wniosku o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjów dołączają w dni robocze od 22 czerwca do 26
czerwca 2017 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00:
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1) otrzymane w gimnazjum kopie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył,
2) kartę zdrowia,
3) dwa zdjęcia (legitymacyjne), oraz w przypadku posiadania,
4) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu
laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim,
5) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (uwaga: wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
6) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
7) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
8) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
9) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.
§3.
Zasady kwalifikowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.
1. Podstawę do zakwalifikowania kandydata do Liceum stanowi suma punktów rekrutacyjnych
ustalonych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i
szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2016. poz. 1943, 1954, 1985 i 2069 oraz 2017 r.
poz. 60).
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 gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:
a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
-

języka polskiego,

-

historii i wiedzy o społeczeństwie,

-

matematyki,

-

przedmiotów przyrodniczych

-

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

2) maksymalnie 72 punktów rekrutacyjnych za oceny końcowe z:
a) języka polskiego;
b) trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
-

matematyki,

-

języka obcego wybranego przez kandydata,
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-

przedmiotu wybranego przez kandydata spośród:
•

fizyki

•

biologii

•

chemii

•

geografii

•

historii

otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, 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 punktów rekrutacyjnych - ocena: dopuszczający;
3) 7 punktów rekrutacyjnych za ukończenie gimnazjum 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 gimnazjum, zgodnie z:
-

Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 16/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wykazu
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/18 w województwie dolnośląskim

-

Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 23/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wykazu
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/18 w województwie dolnośląskim

-

Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 28/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/18 w województwie dolnośląskim,
przy czym za:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
-

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów rekrutacyjnych,

-

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów rekrutacyjnych,

-

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów rekrutacyjnych;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
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-

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów rekrutacyjnych,

-

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty rekrutacyjne,

-

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty rekrutacyjne;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
-

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów rekrutacyjnych,

-

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów rekrutacyjnych,

-

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów rekrutacyjnych,

-

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów rekrutacyjnych,

-

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów rekrutacyjnych,

-

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty rekrutacyjne;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22
ust. 2 pkt 8 ustawy:
-

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów rekrutacyjnych,

-

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów rekrutacyjnych,

-

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów rekrutacyjnych,

-

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów rekrutacyjnych,

-

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty rekrutacyjne,

-

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty rekrutacyjne;

e) 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:
-

międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty rekrutacyjne,

-

krajowym – przyznaje się 3 punkty rekrutacyjne,

-

wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty rekrutacyjne,

-

powiatowym – przyznaje się 1 punkt rekrutacyjny;
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3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw
ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o
społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów rekrutacyjnych,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów rekrutacyjnych,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów rekrutacyjnych,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów rekrutacyjnych,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty rekrutacyjne;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów rekrutacyjnych,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów rekrutacyjnych,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów rekrutacyjnych,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów rekrutacyjnych,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty rekrutacyjne
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów rekrutacyjnych,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów rekrutacyjnych,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów rekrutacyjnych,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów rekrutacyjnych,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty rekrutacyjne
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów rekrutacyjnych,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów rekrutacyjnych,
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty rekrutacyjne,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty rekrutacyjne,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu rekrutacyjnego.
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny
wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów rekrutacyjnych,
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów rekrutacyjnych,
3) dobrym – przyznaje się 13 punkty rekrutacyjne,
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty rekrutacyjne,
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5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu rekrutacyjnego.
6. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci, którzy przekroczą ustalony przez Komisję Rekrutacyjną orientacyjny próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego są wpisywani na
listę zakwalifikowanych w kolejności, którą wyznaczy sumaryczna liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych,
począwszy od najwyższej liczby punktów do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje Liceum.
Jeżeli liczba kandydatów, którzy przekroczyli orientacyjny próg punktowy jest mniejsza niż liczba miejsc, którymi dysponuje Liceum Ogólnokształcące, to wpisywani na listę zakwalifikowanych są tylko kandydaci, którzy
przekroczyli orientacyjny próg punktowy ustalony przez Komisję Rekrutacyjną.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej
poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 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.
Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość.
9. Rekrutacja do poszczególnych oddziałów szkół odbywa się po ustaleniu listy kandydatów przyjętych do szkoły,
z uwzględnieniem przede wszystkim kandydatów, którzy umieścili dany oddział na swojej liście preferencyjnej
na pierwszym miejscu. O zakwalifikowaniu do oddziału decyduje liczba punktów rekrutacyjnych i liczba miejsc
w danym oddziale.
§4.
Terminarz procedur kwalifikacyjnych
1.

Składanie wniosków o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze w sekretariacie Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze w dni robocze od 1 czerwca do 20 czerwca 2018 r. od godz.
8.00 do godz. 15.00.
W tym czasie istnieje możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze szkoły i przeniesienia wniosku do innej
szkoły.
Uwaga: Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać wniosek o przyjęcie do nie więcej niż trzech
szkół ponadgimnazjalnych. Przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu.

2.

Kandydat dostarcza wszystkie otrzymane w gimnazjum kopie świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne załączniki do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Kamiennej Górze w dni robocze od 22 do 26 czerwca 2018 r. od godz. 8.00 do godz. 15.00.
Weryfikacji danych kandydata dokonuje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o przedstawione dokumenty.

3.

13 lipca 2018 r. o godz. 12.00 ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze oraz orientacyjny próg punktowy kwalifi-
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kujący do klas pierwszych Liceum. Próg ten może ulec zmianie (obniżeniu) w zależności od ilości kandydatów,
którzy zdecydowali się na wybór naszego Liceum.
Ogłoszenie nastąpi poprzez umieszczenie listy w widocznym miejscu w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego
w Kamiennej Górze - tablica obok sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
4.

Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły składają oryginały dokumentów i dwie
fotografie (legitymacyjne) najpóźniej do 25 lipca 2018 r. do godz. 12.00.

5.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum
Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze nastąpi 26 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
Ogłoszenie nastąpi poprzez umieszczenie listy w widocznym miejscu w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego
w Kamiennej Górze - tablica obok sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

6.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości 26 lipca 2018 r. w formie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (w kolejności alfabetycznej) oraz najniższej liczby punktów,
która uprawnia do przyjęcia do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze.

7.

Rodzic kandydata nieprzyjętego do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze może zwrócić się w ciągu
7 dni, od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, do
Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

8.

Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odwołanie
od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

9.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

10. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
§5.
Ustalenia końcowe
1.

Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje do każdego oddziału maksymalnie 30 uczniów.
W szczególnych przypadkach Dyrektor Zespołu może podjąć decyzję o zwiększeniu maksymalnej liczby
uczniów przyjmowanych do danego oddziału.

2.

W celu przyporządkowania uczniów do odpowiednich międzyoddziałowych grup nauki języków obcych
w pierwszych dniach września 2018 r. przeprowadzony zostanie wewnątrzszkolny test kompetencji językowych.

3.

Liceum Ogólnokształcące planuje w roku szkolnym 2018/2019 otworzyć następujące oddziały:
oddział o nachyleniu

przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym oraz
przedmioty uzupełniające
fizyka, matematyka przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo, chemia, geografia, edukacja informatyczna: elementy programowania

politechnicznym

biologia, chemia, matematyka przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

biologiczno-chemicznym

humanistycznym

lingwistyczno-turystycznym z elementami realioznawstwa

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie przedmioty uzupełniające:
przyroda
język polski, język obcy, geografia przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
§6.

Organizacja informacji dla kandydatów i ich Rodziców
Strona 7 z 8

1.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przyjęć do Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze można
uzyskać w szkolnym punkcie informacyjnym w dni robocze od 21 maja br. do 20 czerwca w godz. 10.00-15.00
(Sekretariat Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze; pok. 213; telefon: 75 64 50 182 ).

2.

Wszystkie kwestie dotyczące rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2018/2019 nie zawarte
w Zasadach Rekrutacji określają akty prawne wymienione w §1 ust. 1 niniejszego dokumentu.
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