
I N F O R M A T O R
dla uczniów

 starających się o przyjęcie do
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie

na rok szkolny 2010/2011

WAŻNE TERMINY

• Od  17  do  28  maja  2010  r. (godz.  7-16)  – 
SKŁADANIE  PODAŃ  podpisanych  i  przez 
kandydata do I LO i przez rodziców (lub prawnych 
opiekunów).

• Od  25  czerwca  2010  r. do  28  czerwca  2010  r. 
(godz.7-15)  –  PRZYJMOWANIE  KOPII 
ŚWIADECTW ukończenia  gimnazjum  oraz 
KOPII  ZAŚWIADCZEŃ o  szczegółowych 
wynikach  egzaminu  gimnazjalnego  otrzymanych  
z  OKE,  poświadczonych  przez  dyrektora 
gimnazjum, które ukończył kandydat.

• W  dniu  2  lipca  2010  r. (do  godz.  12)  – 
OGŁOSZENIE  WYNIKÓW rekrutacji  do  
I LO w Łańcucie 

• od  2  lipca  do  6  lipca (  do  godz.  12)  – 
POTWIERDZENIE  WOLI podjęcia  nauki  
w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na 
listach  osób  przyjętych  do  szkoły.  ZŁOŻENIE 
ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

• Do 7 lipca 2010 r.  – rozpatrywanie 
• przez dyrektora szkoły ODWOŁAŃ 

od wyników rekrutacji.
• 8 lipca 2010 r. (do godz. 14) – ogłoszenie przez 

dyrektora listy przyjętych do szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY
     ( należy składać w sekretariacie szkoły w tzw. „koszulkach”)

• PODANIE o przyjęcie do szkoły na specjalnym 
formularzu (do pobrania na stronie internetowej 
szkoły: www.lo-lancut.pl );

• KOPIA ŚWIADECTWA ukończenia 
gimnazjum poświadczona przez dyrektora 
gimnazjum, które ukończył kandydat;

• KOPIA ZAŚWIADCZENIA o szczegółowych 
wynikach  egzaminu  gimnazjalnego 
otrzymanego  z  OKE  w  Krakowie, 
poświadczona  przez  dyrektora  gimnazjum, 
które ukończył kandydat;

• 3 (trzy) FOTOGRAFIE podpisane na odwrocie 
(nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia);

• KARTA ZDROWIA (w przypadku przyjęcia)
• Można  też  dołączyć  ORYGINAŁY  innych 

zaświadczeń:  dyplomy,  certyfikaty  posiadane 
przez  kandydata  lub  zaświadczenia 
potwierdzające  indywidualny  program  lub  tok 
nauczania.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY
§1. Komisja Rekrutacyjna przy I LO w Łańcucie stanowi, 
że nabór do szkoły na rok szkolny 2010/11 odbywać się 
będzie  na   podstawie  rankingu  do  ilości  wolnych 
miejsc ,  których  w szkole  przygotowano 150 w pięciu 
oddziałach. Liczba punktów nie powinna być niższa niż 
110.
§2. KR stanowi również, że w przypadku  większej ilości 
kandydatów dodatkowym  kryterium przyjęcia do szkoły 
będzie  przynajmniej  dobra  ocena  
z zachowania.
§3.  Po  przeliczeniu  punktów  wg  właściwego  klucza 
(podanego w §6-7) KR przedstawi listę przyjętych, 
na której kandydaci do szkoły zostaną pogrupowani 

w  kolejności  malejącej  liczby  punktów  do  wyczerpania 
wolnych miejsc.
§4. Każdy kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w I 
LO.  O  przyjęciu  do  klasy  decydowała  będzie  pozycja 
rankingowa wg punktów rekrutacyjnych. Gwarantujemy 
przyjęcie do szkoły, jeżeli  liczba punktów będzie równa 
lub wyższa liczbie 110!
§4.  Uczniom-kandydatom,  którzy w rankingu  punktów nie 
uzyskali  wystarczającej  ich  liczby,  dyrektor  szkoły  może 
wskazać inną szkołę.
§5. Prawo do umieszczenia na liście kandydatów przyjętych 
do  szkoły  mogą  uzyskać  uczniowie  -  jeżeli  jest  to 
uzasadnione zmianą miejsca zamieszkania rodziców ucznia 
lub  zmianą  zamieszkania  spowodowaną  nadzwyczajnymi 
okolicznościami  (np.  śmierć  rodzica  itp.).  Decyzje  w  tej 
sprawie podejmuje  dyrektor szkoły. 
§6.  W  szkole  ustala  się,  że  nauka  w  roku  szkolnym 
2010/2011  odbywać  się  będzie  
w  pięciu klasach.  Liczba  klas  z  wybranym  rozszerzeniem 
będzie  uzależniona  od  ilości  kandydatów.  Proponowane 
rozszerzenia przedmiotów to (do wyboru przez ucznia):

• matematyka  –  informatyka  (  wyniki  z   egzaminu  
maturalnego brane są pod uwagę w rekrutacji 
na następujące kierunki studiów:
 informatykę,  budownictwo,  mechatronikę,  
elektronikę, telekomunikację, transport, zarządzanie  
w  przemyśle,  ochronę  środowiska,  matematykę,  
górnictwo,  hutnictwo,  inżynierię  chemiczną,  
geodezję i kartografię między innymi na Akademii  
Górniczo-Hutniczej,  Politechnice  Warszawskiej,  
Politechnice  Krakowskiej,  Uniwersytecie,  
Jagiellońskim, Uniwersytecie Rzeszowskim 
i innych.)
• matematyka – fizyka  lub matematyka-
chemia ( brane są pod uwagę w rekrutacji na:  
ochronę środowiska, technologię żywności,  
ceramikę, paliwa i energie, ekonomię  
,biotechnologię, informatykę, geodezję i kartografię,  
budownictwo, elektronikę, transport,  zarządzanie,  
górnictwo, hutnictwo)
• matematyka  –  geografia  (brane  są  pod 
uwagę  w  rekrutacji  na:  architekturę  krajobrazu,  
stosunki międzynarodowe, budownictwo, geografię,  
planowanie  przestrzenne,  inżynierię  środowiska,  
rolnictwo,  geodezję  i  kartografię,  turystykę,  

http://www.lo-lancut.pl/


informatykę  w  zarządzaniu,  ochronę  środowiska,  
geologię,  geoturystykę
• matematyka-język angielski (brane są pod 
uwagę  w  rekrutacji  na:  ekonomię,  architekturę  
krajobrazu, biotechnologię, psychologię, socjologię,  
informatykę,   budownictwo,  elektronikę,  
telekomunikację,  inżynierię  chemiczną,  inżynierię  
środowiska,  mechatronikę,  transport,  geodezję  i  
kartografię: między innymi na AG-H, PW, PK, UJ,  
URz
• biologia – chemia (brane są pod uwagę w 
rekrutacji na: medycynę, farmację, analitykę,  
pielęgniarstwo, biologię, biotechnologię,  
psychologię, fizjoterapię, ochronę środowiska,  
architekturę krajobrazu, rolnictwo, inżynierię  
chemiczną, inżynierię środowiska  (URz, UJ, AG-H,  
PK, PW)
• wiedza o społeczeństwie-biologia  ( wyniki  
z  tych  przedmiotów  brane  są  pod  uwagę  w  
rekrutacji na psychologię)
• język  angielski  –  drugi  język  obcy;  do  
wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański,  
włoski
(brane  są  pod  uwagę  w  rekrutacji  na:  filologię  
angielską,  germańską,  klasyczną,  słowiańską,  
skandynawistykę,  filologię  perską,  iberystykę,  
turkologię,  sinologię,,  hungarystykę,  filologię  
romańską,  amerykanistykę,  japonistykę,  ekonomię  
na  SGH,  lingwistykę  stosowaną  (wszystkie  
uniwersytety)

• język angielski – geografia (brane są pod uwagę w  
rekrutacji  na:  ekonomię,  ochronę  środowiska,  
architekturę  krajobrazu,  pedagogikę,  europeistykę,  
socjologię,  budownictwo,  inżynierię  środowiska,  
geodezję i kartografię, turystykę, 

•  język angielski  lub historia –język polski,WOS
(brane  są  pod  uwagę  w  rekrutacji  na:  prawo,  
administrację,  historię,  politologię,  europeistykę,  
ekonomię, socjologię, pedagogikę, politologię, nauki  
społeczne,  dziennikarstwo,  komunikację  społeczną,  
filologię polską)

§7.  Na sumę punktów możliwych  do zdobycia  w procesie 
rekrutacyjnym składa się:

a) wynik egzaminu gimnazjalnego

b) punkty za oceny z następujących przedmiotów:
-  języka polskiego,
-  języka  obcego obowiązkowego  w  gimnazjum,  które 
ukończył kandydat,
- dwóch przedmiotów wskazanych przez ucznia z niżej 
wymienionych:  matematyka,  fizyka, chemia,  biologia, 
historia, geografia, wiedza o społeczeństwie
     c) punkty za inne osiągnięcia  (§8)
§8.  Przy ustalaniu  liczby punktów stosuje  się  ustalenia 
Kuratora  Oświaty  w  Rzeszowie  z  dnia  4  lutego  2010 
roku:
- przy obliczaniu sumy punktów za oceny z przedmiotów 
(wymienionych  w  §7)  na  świadectwie  ukończenia 
gimnazjum, KR przyjmuje następujące zasady:

celujący             - 20 punktów
bardzo dobry     - 16 punktów
dobry                 - 12 punktów
dostateczny       -   8 punktów

- za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie 
ukończenia  gimnazjum  kandydat  możne  uzyskać  co 
najwyżej 20 pkt. , zwłaszcza: 

a)  za  ukończenie  gimnazjum  z 
wyróżnieniem : 6 pkt.
b)  za  udział  w  konkursach 
organizowanych  przez  kuratora  oświaty 
potwierdzony  właściwym  wpisem  na 
świadectwie szkolnym: 
 - finalista konkursu wojewódzkiego* – 7 pkt,
c) za  osiągnięcia  sportowe,   artystyczne 
lub inne poświadczone wpisem na świadectwie 
szkolnym  – 5 pkt, przy czym rozdział punktów 
za kolejne osiągnięcia na szczeblu co najmniej 
powiatowym,  wojewódzkim  i 
ponadwojewódzkim  ustala  szkolna  komisja 
rekrutacyjno-kwalifikacyjna  (np.  laureaci 
konkursów  organizowanych  przez  I  LO  : 
matematyczny,  biologiczny,  geograficzny, 
historyczny)

d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi,
       zwłaszcza w formie wolontariatu, środowiska   
       szkolnego
e) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad            
 przedmiotowych przyjmowani  oraz laureaci  
 konkursów o zasięgu wojewódzkim i  
ponadwojewódzkim przyjmowani są do szkoły 
niezależnie od kryteriów

Konkursami,  o  których  mowa  w  w/w  rozporządzeniu, 
organizowanymi przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla 
gimnazjalistów, są :

- konkursy przedmiotowe :
 polonistyczny,  historyczny,  chemiczny,  biologiczny, 
geograficzny,  matematyczny,  informatyczny,  fizyczny, 
języka angielskiego, języka niemieckiego,

- inne wykazane olimpiady, konkursy i turnieje wiedzy.
Łączna liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia nie może 
przekroczyć 20 pkt
* Tytuł  finalisty  konkursu  potwierdzony  jest  stosownym  
zaświadczeniem  wydanym  przez  Podkarpackiego  Kuratora  
Oświaty.
WYBIERAJĄC  I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM H.SIENKIEWICZA,  SZKOŁĘ Z WIELOLETNIMI 
TRADYCJAMI, MASZ SZANSĘ :

 uczyć  się  w  szkole,  która  w  2009  r.  w 
rankingu  „Rzeczpospolitej”  i  „Perspektyw” 
uzyskała  9  miejsce  na  Podkarpaciu  (najwyższe 
wśród liceów w miejscowościach poniżej 30 tys. 
mieszkańców), w 2010 13 miejsce
 solidnie  przygotować  się  do  egzaminu 
maturalnego i dobrze go zdać
 zdobywać laury olimpijskie (  w  roku 2009 
trójka uczniów zdobyła tytuł finalisty olimpiady 
z języka polskiego, informatyki, religii , a  jedna 
uczennica tytuł laureata)
 uczyć  się  dwóch  języków  spośród:
 j.  angielskiego,  j.  niemieckiego,  j.  rosyjskiego,  
j. francuskiego, j. hiszpańskiego i j.włoskiego
 brać udział w wymianach zagranicznych 
 uczestniczyć  w  licznych  wycieczkach 
(również zagranicznych)
 uczestniczyć w różnorodnych formach pracy 
pozalekcyjnej  np.  nauce  języka  włoskiego, 
łacińskiego;  kształcenia  umiejętności 
plastycznych,  koła  teatralnego,   szachowego, 
klubie krótkofalowców
 prowadzić  badania  naukowe  w  ramach 
programu UNESCO „The Baltic Sea Project”
 uczestniczyć  w  warsztatach  naukowych 
organizowanych przez wyższe uczelnie
 założyć  własne  „Mini  przedsiębiorstwo”  i 
grać na giełdzie
  poznać   wszystkie  najważniejsze  systemy 
operacyjne : Windows, Mac OS  oraz Linux



 uczestniczyć w zajęciach przygotowanych dla 
naszych  uczniów  (wykłady,  ćwiczenia)  przez 
Instytut  Filologii  Polskiej  Uniwersytetu 
Rzeszowskiego i Politechnikę Rzeszowską

Nasz adres:I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza 
ul.Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, tel.017 225-29-61
www.lo-lancut.pl e-mail:  dyrektor@lo-lancut.pl
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