
 
Ogólne zasady przyjmowania  
uczniów do klas pierwszych  

I Liceum Ogólnokształcącego na rok 
szkolny 2021/22 

 

Przy rekrutacji do szkoły uwzględnia się 
następujące kryteria: 

 

1. Suma punktów uzyskanych jako wynik: 

a)  egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku szkoły 

podstawowej (maksymalnie 100 punktów). Wyniki 

egzaminu wyrażone, w skali procentowej dla zadań  

z zakresu: 

1. języka polskiego - mnoży się przez 0,35;  

2. matematyki - mnoży się przez 0,35; 

3. języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3. 
 

b) punktów wynikających z przeliczenia ocen ze świadectwa 
z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch wybranych 

przez szkołę przedmiotów. Przyjmuje się następujący 

sposób przeliczania ocen na punkty 

• celująca – 18 pkt 

• bardzo dobra – 17 pkt 

• dobra – 14 pkt 

• dostateczna – 8 pkt 

• dopuszczająca – 2 pkt 

c) innych osiągnięć umieszczonych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej– łącznie 28 pkt. 

2. O przyjęciu do oddziałów decydują kolejno 

następujące kryteria: 

a. suma punktów wymienionych w punkcie l, 

b. suma punktów uzyskanych za egzamin ósmoklasisty, 

c. suma punktów uzyskanych za świadectwo, 

d. udział w finałach konkursów przedmiotowych  

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty 

przyjmowani są do I Liceum Ogólnokształcącego niezależnie 

od ww. kryteriów. 

4. Obowiązujący próg przyjęcia do liceum  

w powiecie oleskim wynosi 80 pkt. 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/22 DO SZKÓŁ POWIATU 

OLESKIEGO NIE ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTORONICZNĄ.  

 

 

17.05.2021r.–21.06.2021r. do godz. 1500 

składanie wniosków o przyjęcie do I LO w Oleśnie. 
Dokument można pobrać ze strony internetowej szkoły 
lo.olesno.pl. Wypełniony wniosek, podpisany przez 
kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów, należy 

złożyć w sekretariacie szkoły.  

25.06.2021r.–14.07.2021r. do godz. 1500 

uzupełnienie wyżej wymienionego wniosku o świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie  
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

do 21 lipca 2021r. 
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

22 lipca 2021r. 
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 
do szkoły. 

23.07.2021r.–30.07.2021r. do godz. 1500  
potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego 
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone 
wcześniej, a także dwóch zdjęć. 

02 sierpnia 2021r. do godz. 1400  
ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły. 

 
 

 

Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i posiada bardzo dobre warunki 
lokalowe. Mamy:  

- aulę koncertową                    - siłownię 

- świetlicę   - salę fitness 

- ogólnodostępną sieć Wi-Fi  - skatepark 

- halę sportową z zapleczem   

 

 

- konfrontacje teatralne   – studniówka 

- turniej tańca nowoczesnego – wigilie klasowe  

- turnieje sportowe  – akcje charytatywne 

- dzień sportu   – noc zawodów 

 

 

 

Największą radością szkoły  
i powodem do dumy są liczne 
osiągnięcia naszych uczniów na 
polu naukowym i sportowym, co 
znalazło odzwierciedlenie m.in. 
w Ogólnopolskim Rankingu 
Szkół Średnich miesięcznika 
"Perspektywy".  

W bieżącym roku nasza szkoła zajmuje w rankingu: 

 

 

 

 

 

 
 

W X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim (marzec 

2021r.) uzyskaliśmy status ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ 

SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP. 

 

 

Od kilku lat mamy najwyższą zdawalność 

matur w powiecie: 
  w roku szkolnym 2016/2017 – 100% 

     w roku szkolnym 2017/2018 –  100% 

         w roku szkolnym 2018/2019 –  100% 

              w roku szkolnym 2019/2020 - 100% 

Jesteśmy jedyną taką szkołą w powiecie 

 i jedną z zaledwie kilku na Opolszczyźnie. 

 

 

376. miejsce 

 w Polsce 

7. miejsce  

w województwie 

IMPREZY CYKLICZNE INTEGRUJĄCE ŚRODOWISKO 

 SZKOLNE I POZASZKOLNE 

 

CO NIECO O NAS 

RANKINGI  SZKÓŁ  

TERMINARZ REKRUTACJI 

Sukcesem naszej szkoły jest zajęcie  
135. miejsca w  kraju i 4. miejsca  

w województwie w Ogólnopolskim Rankingu 
Olimpijskim 2021. 

TO CO ISTOTNE - MATURA  


