
Zasady rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. W. Broniewskiego w Świdniku na rok szkolny 2018/2019 

Szkoła prowadzi rekrutację w dwóch formach: 
Tradycyjnej (papierowej) – składanie wniosku w sekretariacie szkoły albo 
wysłanie pocztą elektroniczną – www.1lo.swidnik.pl/rekrutacja-2018 
Elektronicznej – https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat 

Szczegółowe przepisy dotyczące procedur rekrutacyjnych i terminarza zostały określone rozporządzeniem 
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 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 (Dz.U.2017.586 z dnia 2017.03.20) oraz zarządzeniem nr 21/2017 
Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 
ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz na semestr pierwszy klas I 
publicznych szkól policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2017/2018 

§ 1.

W roku szkolnym 2018/2019 I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku prowadzi nabór do 
5 klas pierwszych. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu 
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 pkt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 2 listopada 2015 w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w 
postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1942) w tym: 
1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
2) z przeliczenia na punkty ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 do klasy A – matematycznej z fizyki albo informatyki,
 do klasy B – humanistycznej z historii albo wiedzy o społeczeństwie
 do klasy C – językowo-menedżerskiej z drugiego języka obcego,
 do klasy D – biologicznej z biologii albo chemii,
 do klasy E – sportowej (siatkarskiej) z biologii.

Przeliczenia ocen i wyników egzaminów na punkty oraz dodatkowe przyznawane punkty zawarte są w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r Poz. 586. Informacja jest dostępna na 

stronie:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1 

Zarządzenie Nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8826 
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§ 2.

TERMINY: 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.  
Rekrutacja elektroniczna – https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat 
Rekrutacja tradycyjna: Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub na 
stronie internetowej szkoły www.1lo.swidnik.pl (zakładka rekrutacja). Pobrany 
wniosek ze strony internetowej można wypełnić elektronicznie i przesłać na 
adres sekretariat@1lo.swidnik.pl albo złożyć w sekretariacie szkoły. 

od 14 maja do 15 
czerwca 2018 r. 

2 

Składanie deklaracji przystąpienia do próby sprawności fizycznej w 
postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego – klasy siatkarskiej 
Deklaracja do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły 
www.1lo.swidnik.pl (zakładka gimnazjalista/rekrutacja). Pobraną deklarację ze 
strony internetowej można wypełnić elektronicznie i przesłać na adres 
sekretariat@1lo.swidnik.pl albo złożyć w sekretariacie szkoły. 

do 18 maja 2018 r. 

3 
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej do oddziału sportowego. Opis 
sprawdzianu można pobrać ze strony internetowej szkoły. O dokładnym terminie 
próby, każdy kandydat zostanie poinformowany osobiście. 

do 6 czerwca 2018 r. 

4 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

do 8 czerwca 2018 r. 

5 
Dostarczenie do sekretariatu szkoły: 

 kopii świadectwa ukończenia gimnazjum
 kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca 2018 r. 
do 26 czerwca 2018 r. 

6 Publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia. 
4 lipca 2018 r. godz. 
10.00 

7 

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w I LO poprzez dostarczenie: 
 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2 zdjęć
 metryki urodzenia kandydata (do wglądu)

do 6 lipca 2018 r. do 
godz. 14.00 

8 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

9 lipca 2018r. 
godz. 12.00 

ILO W ŚWIDNIKU 
SZKOŁA WŁAŚNIE DLA CIEBIE! 

Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku 
ul. Okulickiego 13 
tel. 817515713, 507087816 
sekretariat@1lo.swidnik.pl 
www.1lo.swidnik.pl 
https://www.facebook.com/Fani.Bronka/ 
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