
REGULAMIN REKRUTACJI 

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie 
w roku szkolnym 2019/2020 

 

Planowane klasy pierwsze dla absolwentów szkoły podstawowej 

lp. nazwa klasy 

trzy przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym 

dwa w systemie 

klasowym 
trzeci przedmiot w  grupach międzyoddziałowych 

1 ekonomiczna matematyka, geografia 

język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski 

lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub 

historia 

2 psychologiczno - medialna język polski, biologia 

język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski 

lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub 

historia lub geografia 

3 
biologiczno – chemiczna 

(z elementami ratownictwa medycznego) 

biologia,  

chemia 

język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski 

lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub 

historia lub geografia 

5 matematyczno - fizyczna matematyka, fizyka 

język angielski lub język niemiecki lub język rosyjski 

lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie lub 

historia lub geografia 

 
 

 

We wszystkich klasach kontynuowana jest nauka  języka angielskiego w różnych stopniach zaawansowania oraz do wyboru 

język rosyjski (kontynuacja lub od podstaw) i  język niemiecki (kontynuacja lub od podstaw).   

 

Utworzenie poszczególnych klas i grup językowych oraz realizacja trzeciego przedmiotu na poziomie rozszerzonym od 

 klasy II są uzależnione od ilości chętnych kandydatów. 

Aby zostać uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica należy: 

I. W dniach od 8 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r. złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do klasy I liceum podpisany 

przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

II. W dniach od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły:  

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym 

maksymalnie 200 punktów, w tym: 

1. 100 punktów z egzaminu - wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z języka polskiego i  matematyki 

będą mnożone przez 0,35 pkt.,  języka obcego nowożytnego przez 0,3 pkt. 

2. 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

(w zależności od rozszerzeń programowych w danej klasie) otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie 

z zasadą: 

 18 punktów – ocena: celujący, 

 17 punktów – ocena: bardzo dobry, 

 14 punktów – ocena: dobry, 

 8 punktów – ocena: dostateczny, 

 2 punkty – ocena: dopuszczający; 

  



Przedmioty punktowane w oddziałach: 

lp. nazwa klasy cztery przedmioty punktowane w oddziałach 

1 ekonomiczna 
j. polski, matematyka, 

geografia 

jeden z grupy: j. angielski, j. rosyjski, 

j. niemiecki, informatyka 

2 psychologiczno - medialna 
j. polski, matematyka, 

biologia 

jeden z grupy: j. angielski, j. rosyjski, 

j. niemiecki, geografia, wiedza o społeczeństwie, 

historia 

3 
biologiczno – chemiczna 

(z elementami ratownictwa medycznego) 

j. polski, matematyka, 

biologia, chemia 
- 

4 matematyczno - fizyczna 
j. polski, matematyka, 

fizyka 

jeden z grupy: j. angielski, j. rosyjski, 

j. niemiecki, informatyka 

3. 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadami: 

a. 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

b. maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim  

c. maksymalnie 4 punkty  w zawodach artystycznych lub sportowych 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

d.  3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

           w formie wolontariatu  

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji do klasy I  

Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica nastąpi    

4 lipca 2019 r. o godz. 10
00 

przez wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia. 

 

Potwierdzeniem przez kandydatów woli nauki jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu w terminie: 

do 8 lipca 2019 r.  do godz. 14
00

 

Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 

12 lipca 2019 r. godz. 12
00

 

 
Informacje dodatkowe można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. (84) 696-36-60.  


