
Oferta I LO dla absolwentów szkół podstawowych 
w skrócie 

 
Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I LO znajdziesz na www.lo1.pl w zakładce: 
„kandydaci” → „ósmoklasiści”. 
 
 

Ósmoklasisto, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, możesz wybrać jedną z 4 klas, 
w których:  

A – geografia + język angielski   
B – język polski lub historia + język angielski  
C – biologia + język angielski  
D – matematyka + język angielski  

będą realizowane na poziomie rozszerzonym już od początku nauki w I LO.  
 
Pod koniec pierwszej klasy wybierzesz trzeci, dowolny przedmiot „rozszerzony”. 
Może to być: język polski, matematyka, historia, WOS, biologia, geografia, fizyka, 
chemia, informatyka lub drugi język obcy. Naukę tego przedmiotu rozpoczniesz w 
klasie drugiej w systemie międzyoddziałowym.       
 
W procesie rekrutacji wybierzesz też drugi język obcy z bogatej oferty Chrobrego. 
Czekają na Ciebie międzyoddziałowe grupy języka: niemieckiego, rosyjskiego, 
francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, w których nauka będzie odbywać się na 
poziomie podstawowym. 
 
Jeśli zechcesz, możesz od drugiej klasy rozszerzać dwa języki obce nowożytne. 
 
Jeśli interesujesz się sportem, ułatwimy Ci połączenie obowiązków szkolnych 
z treningami w klubie sportowym oraz umożliwimy rozwijanie sportowych pasji 
na lekcjach wychowania fizycznego. 
 

Zapraszamy Cię na Drzwi Otwarte 23 maja 2019 r. na godz. 12.00. 
 

Ważne terminy rekrutacji w skrócie: 
 
 13 maja - 17 czerwca  
do 15.00 

Zarejestruj się w elektronicznym systemie naboru 

grudziadz.edu.com.pl 
Wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły i podpisany przez 
rodziców przynieś do I LO. 
Jeśli chcesz uczyć się w I LO, we wniosku wybierz więcej niż 
jeden oddział w naszej szkole, w kolejności według Twoich 
zainteresowań przedmiotami rozszerzonymi. Pamiętaj, że 
w klasie I wybierzesz dowolny trzeci przedmiot, który 
będziesz rozszerzać od klasy drugiej.  
Wraz z wnioskiem przynieś wypełnioną deklarację wyboru 
drugiego języka obcego . Druk deklaracji znajdziesz na: 
www.lo1.pl w zakładce: „kandydaci” → „ósmoklasiści”. 

http://www.grudziadz.edu.com.pl/


21 - 25 czerwca do 
15.00 

Wpisz do systemu elektronicznego oceny ze świadectwa, 
wyniki egzaminu i inne osiągnięcia.  
Przynieś do I LO potwierdzone kopie lub oryginały: 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dokumenty 
potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, 
artystyczne i wolontariat. 

11 lipca o 12.00 Ogłosimy listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 
do szkoły oraz niezakwalifikowanych. 

11 – 15 lipca do 
15.00 

Jeśli jesteś na liście zakwalifikowanych, zapraszamy Twoich 
rodziców do I LO, aby potwierdzili wolę podjęcia przez Ciebie 
nauki w Chrobrym poprzez złożenie oryginałów dokumentów. 

16 lipca o 12.00 Podamy do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych do I LO i kandydatów nieprzyjętych. 

 
Będą Ci potrzebne dokumenty: 
- 2 zdjęcia  
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne 
i wolontariat. 
 

Wnioski i inne dokumenty możesz przynosić do naszej szkoły od 8:00 do 15:30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Punktacja w skrócie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 punktów = 100 p. + 72 p. + 7 p. + 18 p. + 3 p. 
 

za wolontariat  za egzamin  

za świadectwo „z paskiem”  

za osiągnięcia  

za oceny  

Maksymalnie możesz zdobyć 



 
 
 
Za egzaminy z j. polskiego i matematyki max po 35 p., a z języka obcego - 30 p.   
Wynik (w procentach) egzaminów z j. polskiego i matematyki mnoży się przez 
0,35, a z języka obcego - przez 0,3 
 
Za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych zajęć spośród: 
biologii, chemii, fizyki, WOS-u, geografii, historii, informatyki, języka obcego - max 72 
p.  
 
 
 

 
 
 

Za ukończenie szkoły z wyróżnieniem 7 p. 
 
Za osiągnięcia (max 18 p.) 
w konkursach wiedzy Kuratora Oświaty: 
- finalista w olimpiadach i konkursach przedmiotowych - 7 p.  
                                                     (2 lub więcej tytułów - 10 p.) 
- laureat w konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych - 5 p. 
                                                                  (2 lub więcej tytułów - 7 p.) 
- finalista w konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych - 3 p. 
                                                                    (2 lub więcej tytułów - 5 p.) 
sportowe lub artystyczne:  
na szczeblu międzynarodowym – 4 p.,  
krajowym – 3 p.,  
wojewódzkim – 2 p.,  
powiatowym – 1 p.  
 
Za aktywność społeczną, w tym wolontariat – 3 p.  
 
Laureaci konkursów wojewódzkich i ponadwojewódzkich, przyjmowani są 
niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów. 
 

Jeśli masz pytania, napisz – odpowiemy: lo1rekrutacja2019@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

celujący 18 p. 
bardzo dobry  17 p. 
dobry  14 p. 
dostateczny  8 p. 
dopuszczający  2 p. 



 


