
Zasady rekrutacji 

W roku szkolnym 2019/2020 Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu 
uruchamia trzy profile kształcenia: 

 profil automatyka i robotyka, 
 przedmioty rozszerzone to matematyka i fizyka, 

 profil farmaceutyczno – medyczny, 
 przedmioty rozszerzone to chemia i biologia, 

 profil humanistyczno – prawny, 
 przedmioty rozszerzone to historia i wos. 

1. Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna. Decyzję o 
przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z 
wynikami prac komisji.  

a. W terminie do 21 czerwca 2019 r. przyjmowane są podania do liceum. 

b. Od 24 czerwca do 28 czerwca 2019 r. kandydaci składają kopie lub 

oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki.  

c. Szkoła do 5 lipca 2019 r. ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych 

do klas I 

2. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej liceum decyduje suma punktów 
uzyskana przez kandydata na egzaminach przeprowadzonych w ostatnim 
roku nauki oraz za oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły. 
 

3. Do szkoły zostaną przyjęci uczniowie z najwyższą liczbą punktów z 
zastosowaniem poniższych kryteriów: Liczba uzyskanych punktów jest sumą: 

a. Punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym lub ósmoklasisty,  
b. Punktów uzyskanych z ocen na świadectwie ukończenia szkoły wg 

tabeli poniżej; 

 Punktowany przedmiot 

profil automatyka 
i robotyka, 

matematyka fizyka język angielski język niemiecki 

profil 
farmaceutyczno 

medyczny 
chemia biologia język angielski język niemiecki 

profil humanistyczno 
prawny 

historia wos język angielski język niemiecki 

 

Ocena Punkty 

Celująca 10 

Bardzo dobra 8 

Dobra 6 

Dostateczna 4 

Dopuszczająca 0 

Niedostateczna 0 



 

 

c. Punktów za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem 
organizowanym przez kuratorów oświaty: 

 
o zasięgu 

ponadwojewódzkim 
o zasięgu 

wojewódzkim 
o zasięgu 

powiatowym 

finalista konkursu 
przedmiotowego 

20 pkt 10 5 

laureat konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

10 pkt 5 2 

finalista konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

5 pkt 2 1 

d. Punktów za każde dodatkowe udokumentowane osiągnięcia kandydat 
może uzyskać dodatkowe punkty od 0 do 5. 

e. Punktów uzyskanych z oceny z zachowania wg tabeli poniżej;  
 

Ocena Punkty 

Wzorowa 10 

Bardzo dobra 8 

Dobra 6 

poprawna 0 

nieodpowiednia 0 

naganna 0 

 

4. W sytuacji uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów decydować 
będzie termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły. 

5. Decyzja przyjęcia kandydatów do Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Zgorzelcu zostanie przekazana rodzicom drogą elektroniczną wraz z 
zaproszeniem na spotkanie z dyrektorem. O decyzji można również 
dowiedzieć się telefonicznie (+48 756460622) lub osobiście w sekretariacie 
Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego.  

 


