Oferta I LO w Nowogardzie dla absolwentów gimnazjum

Klasa przyrodnicza

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia
Przedmioty uzupełniające: edukacja ratowniczo-medyczna
Klasa przyrodnicza przygotowana jest z myślą o osobach, które wiążą swoją przyszłą edukację
z naukami przyrodniczymi, ratownictwem medycznym oraz medycyną.
W pierwszym roku nauki wszyscy uczniowie będą zdobywali tę samą wiedzę i umiejętności,
co daje im możliwość na późniejszą ewentualną zmianę klasy bez potrzeby zaliczenia różnic
programowych. Od klasy drugiej młodzież będzie realizować podstawę programową obowiązującą w liceum ogólnokształcącym
z rozszerzeniem biologii oraz chemii. Ostatecznego wyboru realizowanych przedmiotów na poziomie rozszerzonym uczniowie
dokonają pod koniec klasy pierwszej.
Terminy w rekrutacji zasadniczej:
 od 9 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
I LO w Nowogardzie,
 od 14 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 - możliwość dokonania zmiany wybranych szkół,
 od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum
ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego,
 do 28 czerwca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum
ogólnokształcącego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 od 9 maja 2019 r. do 4 lipca 2019 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum
ogólnokształcącego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 do 10 lipca 2019 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 12 lipca 2019 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
Punkty za świadectwo
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)
ocena z matematyki (za ocenę celującą)
ocena z jeżyka obcego (za ocenę celującą)
ocena z biologii (za ocenę celującą)

Maksymalna liczba punktów
100 pkt
18 pkt
Za oceny wyrażone w stopniu:
Celującym – przyznaje się po 18 punktów
18 pkt
Bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów
18 pkt
Dobrym - przyznaje się po 14 punktów
18 pkt
Dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów
Dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
szczególne osiągnięcia
18 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
7 pkt
aktywność społeczna
3 pkt
Punkty za egzamin gimnazjalny
100 pkt
wynik z języka polskiego
100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z matematyki
100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z przedmiotów przyrodniczych
100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
100% x 0,2 = 20 pkt
wysokie miejsca w olimpiadach, konkursach zawodach sportowych (regulamin rekrutacji na stronie www.lo1.nowogard.ids.pl)
Kształcenie może również obejmować dodatkowe zajęcia z zakresu edukacji ratowniczomedycznej. Zajęcia te w formie ćwiczeń i wykładów prowadzone będą przez ratownika medycznego. W
programie zajęć znajdą się miedzy innymi wiadomości z zakresu anatomii człowieka, zasad udzielania
pierwszej pomocy, a także czynności ratujących życie.
Podstawowym celem kształcenia w klasie z dodatkowymi zajęciami będzie dobre przygotowanie
ogólnokształcące, umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego.

Szczegółowy regulamin rekrutacji : www.lo1.nowogard.ids.pl
o wszystkich bieżących wydarzeniach i działaniach szkoły
przeczytasz na naszym profilu na Facebooku !!!

