
 

I Liceum Ogólnokształcące  im. Adama Mickiewicza 
18-500 Kolno   ul. Wojska Polskiego 34   tel. (0-86) 278-26-61 

Informacja dla absolwentów gimnazjum 
kandydatów do klasy I 

I. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkoły: 
⇒ składanie dokumentów (podanie o przyjęcie do szkoły – na formularzu szkolnym, 2 fotografie podpisane czytel-

nie na odwrocie) – od 13 maja do 18 czerwca 2019 do godz. 1600 

⇒ składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 

25 czerwca 2019 do godz. 1600 

⇒ ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do 5 lipca 2019 o godz. 1000 

⇒ potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa 

i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – do 10 lipca 2019 do godz. 1600 

⇒ ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – do 12 lipca 2019 o godz. 1000 

⇒ rekrutacja uzupełniająca – od 12 lipca 2019 do 19 sierpnia 2019 

II. Zasady rekrutacji: 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum.  

2. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata za: 

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego        – maksymalnie 100 pkt 

2) stopnie z języka polskiego, matematyki i dwóch innych zajęć edukacyjnych  – maksymalnie   72 pkt 

3) szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum  – maksymalnie   18 pkt 

4) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem     –       7 pkt 

5) aktywność społeczna         – maksymalnie     3 pkt 

3. Punkty za stopnie z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 2 p. 2, przyznawane są za stopnie z języka polskiego 

i matematyki oraz dwóch innych zajęć ustalonych przez dyrektora liceum. 

4. Przeliczanie stopni na punkty odbywa się następująco: 

1) za każdy stopień celujący   – 18 pkt  4) za każdy stopień dostateczny  –   8 pkt 

2) za każdy stopień bardzo dobry  – 17 pkt  5) za każdy stopień dopuszczający  –   2 pkt 

3) za każdy stopień dobry   – 14 pkt 

5. Punkty za osiągnięcia, o których mowa w ust. 2 p. 3 i 5 przyznawane są według rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 

2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 

2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły 

I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. 

6. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci w kolejności liczby uzyskanych punktów. 

III. Liczba miejsc w klasach I w roku szkolnym 2019/2020 – 90 (trzy oddziały). 

IV. Oferta edukacyjna: 
− szkoła oferuje nauczanie w następujących profilach: 

1. POLITECHNICZNY  – przedmioty rozszerzone:  matematyka, fizyka, język angielski  

2. PRZYRODNICZY  – przedmioty rozszerzone:  matematyka, geografia, język angielski 

3. MEDYCZNY   – przedmioty rozszerzone:  biologia, chemia, język angielski 

4. HUMANISTYCZNY  – przedmioty rozszerzone:  język polski, historia, język angielski 

5. SPOŁECZNY   – przedmioty rozszerzone:  język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski 

− nauczanie języka angielskiego odbywa się w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. 

IV. Inne informacje o szkole: 
− nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym trwa od klasy I do III, 

− szkoła dysponuje pracownią internetową, bogato wyposażoną biblioteką zintegrowaną z czytelnią szkolną, nowocze-

sną pracownią chemiczną, bogato wyposażoną halą sportową oraz boiskiem wielofunkcyjnym. 

− dziewczęta w roku szkolnym 2019/2020 będą reprezentowały szkołę w II lidze piłki siatkowej a chłopcy w III lidze 

futsalu. 

Formularze podania udostępnia kancelaria ZSP w Kolnie w godz. 800 – 1430 od poniedziałku do piątku. 

Wszystkie informacje w naszej witrynie: www.1lokolno.pl 


