
Oferta edukacyjna szkoły dla absolwentów gimnazjów 
na  roku szkolny 2012/2013

I.       Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu

II.          Siedziba:  59 – 800 Lubań, ul. Władysława Łokietka 2

III. Telefon:  tel./fax 075 64 65 116
adres internetowy szkoły: http://www.zspmickiewicz.edu.pl

IV. Proponowane kierunki kształcenia dla gimnazjalistów:

Typ szkoły przedmioty rozszerzone, zawód, specjalizacja
Liczba 
oddział

ów 
(klas)

Liceum Ogólnokształcące 
(3 – letnie)

• matematyka, fizyka, informatyka

• biologia, chemia, fizyka

• język angielski, język niemiecki, historia, wos

• język polski, historia, filozofia

• matematyka, geografia, język angielski

• matematyka, biologia, język angielski

6

Technikum 
(4 – letnie)

Technik  ekonomista o specjalizacji:
• ekonomika i organizacja małych i średnich firm

Technik  informatyk o specjalizacji:

• aplikacje internetowe

1

1

V. Mocne strony szkoły:
� nowoczesny budynek szkoły z aulą, biblioteką multimedialną, Internetowym Centrum 

Informacji  Multimedialnej,  profesjonalnymi  laboratoriami,  4 pracowniami 
komputerowymi ze stałym łączem internetowym,

� wspaniała baza sportowa, na którą składają się: sala gimnastyczna, sala do aerobiku,  
tenisa stołowego, siłownia, 2 boiska sportowe, 2 korty tenisowe, bieżnia i zaplecze  
sportowe,
� w Liceum Ogólnokształcącym:

• 100% uczniów zdaje maturę zewnętrzną,
• 82,6% kontynuuje naukę na studiach wyższych w kraju i za granicą,

� w Technikum:
- w zawodzie technik ekonomista:
• 92,5% uczniów zdaje maturę zewnętrzną

� wykwalifikowana, ambitna kadra,
� szkołą  kierują  osoby  o  odpowiednich  predyspozycjach  osobowościowych,  dobrze 

przygotowane zawodowo do pełnienia funkcji kierowniczej,
� potwierdzony w czasie badań wewnętrznych i zewnętrznych wysoki poziom nauczania,
� nauka języków obcych w systemie międzyklasowym,
� bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
� liczne sukcesy uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
� 19 lat  współpracy  ze szkołą  w Niemczech – Eckenberg  Gymnasium w Adelsheim,  

z możliwością rocznego pobytu i nauki w tej szkole,
� 12 lat  współpracy ze szkołami w Niemczech Christian Weise Gymnasium – Zittau 

i Czechach   – F.X. Šaldy Gymnazium - Liberec,



� 6 lat  współpracy  z Landesschule Pforta  w Schulpforte z  możliwością  półrocznego 
pobytu i nauki w tej szkole,

� edukacja proeuropejska,
� dobrze układająca się współpraca z rodzicami,
� organizowanie przez szkołę wycieczek krajowych i zagranicznych,
� organizowanie od 18 lat spływów kajakowych po rzekach Polski,
� przyjazna atmosfera w szkole, 
� wysoki poziom uroczystości i imprez szkolnych,
� kształcenie w profilach zgodnie z potrzebami rynku pracy,
� nabywanie umiejętności znalezienia się na rynku pracy,
� uczestnictwo szkoły w realizacji licznych projektów unijnych,
� uzyskanie  uprawnień  ośrodka  egzaminacyjnego  w  zawodzie  technik  ekonomista,  

technik informatyk,
� wyposażenie szkoły  w  stanowiska do egzaminów zawodowych w zawodach: technik 

ekonomista i technik informatyk.

VI Zasady rekrutacji:
1. Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie do szkoły,
• świadectwo  ukończenia   gimnazjum  i  zaświadczenie  o  wynikach  egzaminu 

gimnazjalnego,
• dwie  fotografie podpisane,
• laureaci  lub finaliści  konkursów  przedmiotowych – zaświadczenie wydane przez  

komisje konkursowe,
• kandydaci  z  wadami  wzroku,  słuchu,  narządów  ruchu  i  innymi  schorzeniami  

–orzeczenie  kwalifikacyjne poradni  psychologiczno – pedagogicznej  i  orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada),

•  kandydaci do Technikum, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny 
pracy  o braku  przeciwwskazań  zdrowotnych do kształcenia w zawodzie:  technik 
ekonomista, technik informatyk

• na podaniu do LO należy zaznaczyć  wybrane przedmioty, których uczeń chce się  
uczyć w rozszerzonym zakresie.

2. Termin  składania  dokumentów  zgodnie  z  Zarządzeniem Dolnośląskiego  Kuratora     
Oświaty.

Termin składania  dokumentów
od 30 kwietnia do 28 maja 2012r.

Zmiana preferencji
od 27 czerwca do 28 czerwca 2012r.

Składanie kopii świadectwa  i wyników 
egzaminu gimnazjalnego

od 29 czerwca do 02 lipca 2012r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji
do 04 lipca 2012r.

Dostarczenie oryginałów dokumentów
- potwierdzenie woli podjęcia nauki 

do 06 lipca 2012r.

Ogłoszenie list  przyjętych,  listy 
wolnych  miejsc

do 09 lipca 2012r.

Składanie dokumentów – II nabór
do 10 lipca 2012r.

Ogłoszenie wyników - II naboru do 11 lipca 2012r. 

3. Kryteria punktowe decydujące o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej:



1)  Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu 

     rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

   a) 50 punktów rekrutacyjnych za wyniki  egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali  
procentowej, zgodnie z zasadą::

liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
•   języka polskiego,
•   historii i wiedzy o społeczeństwie,
•   matematyki,
•   przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
•   języka obcego na poziomie podstawowym,

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego  zakresu,  

            podzielonej przez dziesięć;

           liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie 

      punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.
b) 40  punktów  za  oceny  z języka   polskiego   i   trzech  obowiązkowych  zajęć  

edukacyjnych, otrzymane na  świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

• 10 punktów – ocena: celujący,

•   8 punktów – ocena: bardzo dobry,

•   6 punktów – ocena: dobry,

•   4 punkty – ocena:  dostateczny,

•   0 punktów – ocena: dopuszczający;

• Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane przez szkołę

Typ szkoły
Wybrane przedmioty punktowane

                                przy naborze

j. polski  j. obcy matematyka historia informatyka

Liceum 
Ogólnokształcące (3 – 
letnie)

X X X X

Technikum   (4  -  letnie) 
kształcące  w  zawodzie 
technik ekonomista

X X X X

Technikum (4 - letnie)
kształcące w zawodzie 
technik informatyk

X X X X

Znak „x” wstawiono we właściwe pozycje zajęć punktowanych przy naborze

c) 10  punktów  za  inne  osiągnięcia  ucznia  wymienione  w  świadectwie  ukończenia 
gimnazjum, zgodnie z zasadami: 

•••• 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

•••• maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej 
wojewódzkim, wskazane w załączniku nr 3b zarządzenia 
(1 konkurs – 2 pkt., 2 konkursy – 4 pkt., 3 i więcej – 5 pkt.),

•••• maksymalnie 2 punkty za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć 



      (1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt.):

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych 
co najmniej na szczeblu powiatowym, 

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub 
zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu 
powiatowym, 

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub 
zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych 
co najmniej na szczeblu powiatowym, 

• 1 punkt za inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane 
do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej 
osiągnięcia ucznia na przykład: 

a. wzorowe  zachowanie
lub

b. stała,  udokumentowana  działalność  na  rzecz  innych  ludzi,  
zwłaszcza  w formie   wolontariatu  –  aktywna  współpraca 
z domem  dziecka,  hospicjum,  schroniskiem  dla  zwierząt,  
organizacjami charytatywnymi itp.,

lub

c. wyróżniająca,  udokumentowana  działalność  na  rzecz 
środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach 
samorządów  młodzieży,  samorządzie  szkolnym  lub 
organizacjach młodzieżowych.

2)  W  przypadkach  uczniów  zwolnionych  przez  Dyrektora  Okręgowej  Komisji  
Egzaminacyjnej   z  obowiązku przystąpienia  do egzaminu gimnazjalnego  z  przyczyn 
losowych lub zdrowotnych, (zgodnie § 49 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 
2007  r.  w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i promowania 
uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w szkołach 
publicznych  (Dz. U.  Nr  83,  poz.  562  z  późn.  zm.),  ustala  się  następujące  zasady 
wyznaczania liczby punktów za egzamin gimnazjalny, o których mowa w punkcie 1a, 
odpowiadającej  liczbie  punktów  możliwych  do  uzyskania  za  poszczególne  części  
egzaminu gimnazjalnego:

• języka polskiego- liczba punktów za ocenę na 
świadectwie z języka polskiego,

• historii  i  wosu-  średnia  liczby  punktów  za 
oceny na świadectwie z historii i wosu,

• matematyki-  liczba  punktów  za  ocenę  na 
świadectwie z matematyki,

• przedmiotów  przyrodniczych-  średnia  liczby 
punktów za oceny na świadectwie z biologii, geografii, fizyki i chemii,

• język  obcy-  liczba  punktów  za  ocenę  na 
świadectwie z języka obcego wskazanego przez kandydata,

Punkty za oceny na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną w ust.3 pkt.b.

3)  Kandydatów,  którzy  ukończyli  gimnazjum  dla  dzieci  obywateli  polskich  czasowo 
przebywających za granicą  lub ukończyli  szkołę  za granicą przyjmuje się  do klasy  
pierwszej  na  podstawie  świadectwa  (zaświadczenia)  wydanego  przez  szkołę  
za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy  
lat nauki szkolnej ucznia.



4) Laureaci  i  finaliści  ogólnopolskich  olimpiad  przedmiotowych  oraz  laureaci  
konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  i ponadwojewódzkim,  których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej  
jednego  przedmiotu  (co  potwierdza  właściwy  kurator  oświaty  wydając  stosowne 
zaświadczenie), przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od 
kryteriów, o których mowa w ust.3 pkt. 1.  Preferencje te nie dotyczą dodatkowych 
kryteriów uwzględnianych przy kwalifikacji  do oddziałów, w których wymagane są  
szczególne  predyspozycje  kandydata  (sprawnościowe,  zdrowotne,  artystyczne,  
uzdolnienia  językowe  i  inne),  jeśli  przedmiot  konkursu/olimpiady  nie  jest  zbieżny  
z wybranym kierunkiem kształcenia. 

5) Konkursami,  o których  mowa w załączniku nr  3a uznanymi  przez Dolnośląskiego  
Kuratora Oświaty za konkursy,  których program obejmuje w całości  lub poszerza 
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, są:  

-  konkursy  przedmiotowe  z  języka  polskiego  z  elementami  sztuki,  historii  
z elementami  wiedzy  o społeczeństwie,  matematyki,  chemii,  fizyki,  geografii,  
biologii,  języka  angielskiego,  języka  niemieckiego  występujących  pod  wspólną  
nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, 

- konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów” ,

- konkurs matematyczny „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów”,

- konkurs informatyczny „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”, 

-konkurs języka angielskiego „Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów”,

- konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od  
Cedyni do Orszy”. - edycja 2009/2010

6) Przy  przyjmowaniu  do  szkół,  w  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

b) kandydaci  o  ukierunkowanych  i  udokumentowanych  zdolnościach,  którym 
ustalono indywidualny program lub tok nauki; 

c) kandydaci  z  problemami  zdrowotnymi,  ograniczającymi  możliwości  wyboru 
kierunku  kształcenia  ze  względu  na  stan  zdrowia,  potwierdzonymi  opinią  
publicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej  poradni  
specjalistycznej.

7) Dodatkowymi kryteriami różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej  
liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w ust. 3 są: 

a) łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym;

b) ocena zachowania;
c) liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej  

lub  matematyczno-przyrodniczej,  jeśli  jest  zbieżna z  kierunkiem kształcenia 
w wybranym przez kandydata oddziale;

d) średnia  ocen  z  przedmiotów  obowiązkowych  w  świadectwie  ukończenia 
gimnazjum.

Dodatkowe  kryteria  brane  są  pod  uwagę  kolejno  do  momentu  zróżnicowania 
kandydatów.

• O  przydziale  punktów  rekrutacyjnych  decyduje:  komisja  rekrutacyjna  na  podstawie  
właściwego regulaminu.

• Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych uprawniająca do przyjęcia do klasy pierwszej  
wybranego typu szkoły:



Typ szkoły Minimalna liczba 
punktów 

rekrutacyjnych

Liceum Ogólnokształcące (3 – letnie) 50
Technikum  ( 4 - letnie )
kształcące w zawodzie technik ekonomista 35
Technikum  (4 – letnie)
kształcące w zawodzie technik informatyk 35

Komisja  rekrutacyjna  zastrzega  sobie  prawo  obniżenia  liczby  punktów  w  Liceum 
Ogólnokształcącym  do  45,  a  w  Technikum  do  32  punktów   rekrutacyjnych  
uprawniających do przyjęcia do klasy pierwszej. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie 
prawo podwyższenia liczby punktów rekrutacyjnych w zależności od ilości kandydatów na 
jedno miejsce.
Komisja rekrutacyjna pracuje w oparciu o regulamin

Sporządzono: Lubań, dnia 09 lutego 2012r.                                
........................................................
          pieczęć i podpis dyrektora


