
REKRUTACJA DO KLAS 1 
 

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie  

prowadzi nabór na rok szkolny 2019/2020 do klas I: 

 trzyletniego liceum /ponadgimnazjalne/- 3 oddziały po 30 miejsc /klasa e, f, g/ 

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę: 
-oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki oraz punktowane będą dwie 

najlepsze oceny spośród ocen uzyskanych z następujących przedmiotów: języki obce, 

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka i wiedza o społeczeństwie, 

-wyniki egzaminu gimnazjalnego,  

-świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

-szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

 czteroletniego liceum /ponadpodstawowe/ – 4 oddziały po 30 miejsc /klasa a, b, c, d 

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę: 
-oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki oraz punktowane będą dwie 

najlepsze oceny spośród ocen uzyskanych z następujących przedmiotów: języki obce, 

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka i wiedza o społeczeństwie, 

-wyniki egzaminu ósmoklasisty,  

-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

-szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

Naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020 cechuje oryginalność oraz 

zrozumienie potrzeb i wymagań przyszłych licealistów nastawionych na sukces. Kandydaci 

mają niepowtarzalną szansę zaprojektowania własnej ścieżki rozwoju edukacyjnego poprzez 

stworzenie indywidualnego profilu edukacyjnego, dokonując wyboru: 

 oddziału z wybranymi językami obcymi, w tym jeden realizowany w zakresie 

rozszerzonym: 

-pierwszy język obcy: język angielski lub język niemiecki, 

-drugi język obcy: język francuski, język rosyjski, język niemiecki lub język angielski; 

 optymalnego zestawu przedmiotów rozszerzonych realizowanych w grupach 

międzyoddziałowych przy starannie dobranym materiale, wykraczającym 

niejednokrotnie poza podstawę programową; 

Trzyletnie liceum /punktacja/: 
1.W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach 

z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka 

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

2.W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum: celujący przyznaje się po 18 punktów; bardzo dobry –przyznaje się po 17punktów; dobry przyznaje 

się po 14 punktów; dostateczny -przyznaje się po 8 punktów; dopuszczający -przyznaje się po 2 punkty. 

3.Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

4.Szczególne osiągnięcia –maksymalnie 18 punktów.5.Aktywność na rzecz innych ludzi –3 punkty.  

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym –200 punktów. 

 
Czteroletnie liceum /punktacja/: 

1.W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminów ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z : języka 

polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

2.W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: celujący przyznaje się po 18 punktów; bardzo dobry –przyznaje się po 17punktów; dobry –przyznaje się po  

14 punktów; dostateczny -przyznaje się po 8 punktów; dopuszczający -przyznaje się po 2 punkty. 

3.Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

4.Szczególne osiągnięcia –maksymalnie 18 punktów. 

5.Aktywność na rzecz innych ludzi –3 punkty. 

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym –200 punktów. 


