Oferta I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2021/2022

Klasa humanistyczna
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia,
geografia lub biologia
Do klasy o profilu humanistycznym zapraszamy osoby, które interesują
zagadnienia dotyczące sfery współczesnych mediów i szczególnie w tym obszarze
chciałyby rozwijać swą wiedzę i umiejętności.
Podczas nauki w tej klasie młodzież pozna tajniki literatury i procesu
twórczego, nauczy się świadomego odbioru dzieł kultury i przekona się o roli mediów
we współczesnym świecie.

Terminy w rekrutacji zasadniczej:

 od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 - składanie wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej I LO w Nowogardzie, podanie można przesłać drogą elektroniczną na adres:
lo1@lo1.nowogard.ids.pl i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły,
 od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty,
 dnia 22 lipca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego,
 dnia 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie
do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres:
lo1@lo1.nowogard.ids.pl, natomiast zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania
rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.
KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Punkty za świadectwo
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)
ocena z matematyki (za ocenę celującą)
ocena z języka obcego (za ocenę celującą)
ocena z historii (za ocenę celującą)

Maksymalna liczba punktów
100 pkt
18 pkt Za oceny wyrażone w stopniu:
18 pkt Celującym – przyznaje się po 18 punktów
18 pkt Bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów
Dobrym - przyznaje się po 14 punktów
18 pkt Dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów
Dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
18 pkt
7 pkt
3 pkt
100 pkt
100% x 0,35 = 35 pkt
100% x 0,35 = 35 pkt
100% x 0,3 = 30 pkt

szczególne osiągnięcia
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
aktywność społeczna
Punkty za egzamin ósmoklasisty
wynik z języka polskiego
wynik z matematyki
wynik z języka obcego nowożytnego
wysokie miejsca w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych (regulamin rekrutacji na stronie: www.lo1.nowogard.ids.pl)

