Miernikiem jakości pracy naszej szkoły jest ilość uczniów zdających pozytywnie Maturę
i dostających się dzięki swoim wynikom na studia. Mamy absolwentów dostających się z wysokimi
lokatami do renomowanych polskich uczelni (np. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Toruński, Politechnika
Gdańska - np. Wydz. Architektury, ETI, Katolicki Uniwersytet Lubelski i inne). W skali województwa
utrzymujemy się wysoko w rankingach ilości absolwentów przyjętych na studia i kończących je.

Atuty naszej szkoły to:




dobrze wyposażone gabinety: biologii, geografii, fizyki, chemii, historii
biblioteka z czytelnią (uczeń ma swobodny dostęp do komputerów, literatury, czasopism, prasy
codziennej)
pracownia komputerowa z dostępem do Internetu

Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego
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szatnia z obsługą, która
zabezpieczy Twoją odzież

zajęcia wychowania fizycznego
odbywające się na hali
Powiatowego Ośrodka Sportu
Młodzieżowego - mamy wielu
mistrzów!
 koła zainteresowań poszerzające wiedzę i
umiejętności
 zajęcia z żeglarstwa
 zajęcia dodatkowe doskonalące i
wyrównujące wiedzę
 opieka medyczna i pedagoga szkolnego
 aktywnie działający samorząd uczniowski
Ponadto:
 Szkoła organizuje wyjazdy do teatru, kina, dalekie wycieczki (w góry lub za granicę) oraz kursy
żeglarskie.
 Jesteśmy obecni na ważniejszych uroczystościach międzyszkolnych i miejskich, uczestniczymy
w wielu akcjach, pracujemy jako wolontariusze.
 Mamy Statut Szkoły przyjazny dla ucznia
 Uczniowie uzdolnieni mogą otrzymać specjalne ulgi zawarte w pakiecie: ”Zasady pracy z uczniem
szczególnie uzdolnionym”.
 W szkole funkcjonuje Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, które uczniowie i rodzice
mogą współtworzyć i wprowadzać innowacje.
Szczegółowy regulamin rekrutacji do naszej szkoły znajdziecie na tablicy ogłoszeń
lub na stronie internetowej www.lo-puck.gda.pl

Gimnazjalisto
Czy wybrałeś już szkołę ponadgimnazjalną?

Czekamy na Ciebie!

ZAPRASZA
ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
DO KONTYNUOWANIA NAUKI
W NASZEJ SZKOLE !

W roku szkolnym 2009/2010 w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku planuje
się rekrutację do następujących oddziałów (klas), z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:

Kwalifikowanie kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Pucku
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:

A–
B–
C–
D–
E–

MATEMATYKA – FIZYKA I ASTRONOMIA
BIOLOGIA – CHEMIA
JĘZYK POLSKI – HISTORIA – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
MATEMATYKA – GEOGRAFIA
GEOGRAFIA – HISTORIA – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

Termin składania podań od 11 maja do 18 czerwca 2009 roku
Kandydat może równocześnie składać dokumenty co najwyżej do trzech szkół ponadgimnazjalnych.

A) suma punktów z egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie można uzyskać 100 punktów
B) suma punktów ustalonych na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum z następujących
przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy (w przypadku większej liczby nauczanych w gimnazjum
języków obcych, wybiera się najwyższą ocenę) oraz w klasie z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
matematyka – fizyka i astronomia
- fizyka i astronomia
biologia – chemia
- biologia
język polski – historia – wiedza o społeczeństwie - historia
matematyka – geografia
- geografia
geografia– historia – wiedza o społeczeństwie
- geografia

Terminy kwalifikowania i informowanie o wynikach
• Od 19 czerwca do 23 czerwca 2009 r. do godz. 12 – dostarczenie przez absolwentów
gimnazjów do liceum kopii świadectwa ukończenia szkoły i kopii zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego
00
• 25 czerwca 2009 r. godz.12 –ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych
do szkoły
00
00
• Od 25 czerwca 2009 od godz.12 do 30 czerwca 2009 r. do godz.12 – potwierdzenie woli
podjęcia nauki w naszym liceum przez dostarczenie oryginału świadectwa oraz oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
00
• 2 lipca 2009 r. godz. 12 – ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do liceum.
• Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników rekrutacji do 5 lipca 2009r.
00

Do podania o przyjęcie do szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru) kandydaci załączają:
 poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i poświadczoną kopię zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 kartę informacyjną wydaną przez gimnazjum „Potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły
ponadgimnazjalnej”
 karta zdrowia ucznia
 dwie fotografie (z nazwiskiem na odwrocie)
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
w przypadku kandydatów niepełnosprawnych
 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty
 dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
składacie je najpóźniej do 30 czerwca 2009, do godz. 12.00

– maksymalnie można uzyskać 76 punktów.
Obowiązuje następująca skala:

Celujący
Bardzo dobry
Dobry
Dostateczny

Ustalenie punktów ze
świadectwa
19 punktów
15 punktów
11 punktów
7 punktów

C) dodatkowo punkty za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie – maksymalnie można uzyskać
24 punkty :
1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 4 punkty
2) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, w tym:
•
finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 punktów
•
finalista konkursu wojewódzkiego –10 punktów
3) osiągnięcia sportowe i artystyczne:
•
I-VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim – 5 punktów
•
I-III miejsce w województwie
4 punkty
•
I miejsce w powiecie
3 punkty
•
II miejsce w powiecie
2 punkty
•
III miejsce w powiecie
1 punkt
4) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (zwłaszcza w formie wolontariatu):
(średni roczny czas pracy powinien przekraczać 24 godz.)
2 punkty
5) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego
1 punkt
Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w każdym z podpunktów 2), 3), 4), 5)
Do szkoły będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali w sumie największą ilość punktów.
Mają oni pierwszeństwo w przyjęciu do liceum.

