
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  LLIICCEEUUMM  OOGGÓÓLLNNOOKKSSZZTTAAŁŁCCĄĄCCEE  
  

IIMM..  BBOOLLEESSŁŁAAWWAA  CCHHRROOBBRREEGGOO  
 

w Piotrkowie Trybunalskim 
 

 

AL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 1 

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

(44) 732-69-90 

 

 e-mail  

liceum1@liceum1.piotrkow.pl 
http://www.chrobry1lo.pl 

http://www.liceum1lo.piotrkow.pl 
 

 

 

 

 

DZIEŃ 

„OTWARTYCH DRZWI” 

13 KWIETNIA 2019 r. 
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W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy: 
 

absolwentom gimnazjum 

następujące klasy: 

1AG, 1BG - matematyczna 

przedmioty z rozszerzonym programem: 

matematyka, język angielski; od klasy drugiej: 

fizyka lub informatyka, lub geografia; 

 

1CG - humanistyczna  

przedmioty z rozszerzonym programem: 

język polski, historia, język angielski; w klasie 

trzeciej dodatkowe zajęcia z wiedzy 

o społeczeństwie; 

 

1DG – biologiczno-chemiczna 

przedmioty z rozszerzonym programem: 

biologia, chemia; od klasy drugiej: 

matematyka lub język angielski. 

 

absolwentom szkół podstawowych 

następujące klasy: 

1AP, 1BP - matematyczna 

przedmioty z rozszerzonym programem: 

matematyka, język angielski; od klasy drugiej: 

fizyka lub informatyka, lub geografia; 

 

1CP - humanistyczna  

przedmioty z rozszerzonym programem: 

język polski, historia, język angielski; od klasy 

trzeciej dodatkowe zajęcia z wiedzy 

o społeczeństwie; 

 

1DP – biologiczno-chemiczna 

przedmioty z rozszerzonym programem: 

biologia, chemia; od klasy drugiej: 

matematyka lub język angielski. 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 
 

13 maja – 25 czerwca 2019 r. 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły 

pierwszego wyboru; 

 

21 – 25 czerwca 2019 r. 

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa 

ukończenia szkoły oraz zaświadczenia 

o wynikach egzaminu, potwierdzone przez 

szkołę macierzystą; 

 

16 lipca 2019 r. 

Publikacja listy zakwalifikowanych do 

przyjęcia; 

 

16 – 24 lipca 2019 r. 

Przyjmowanie oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły oraz oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu, w celu 

potwierdzenia woli podjęcia nauki w I LO; 

 

25 lipca 2019 r. 

publikacja listy przyjętych. 

Przedmioty uwzględnione  

w procesie rekrutacji 
(identyczne dla absolwentów gimnazjów 

i szkół podstawowych): 

 

1A, 1B – język polski, matematyka, język obcy, 

fizyka; 

1C – język polski, matematyka, język obcy, 

historia; 

1D – język polski, matematyka, biologia, 

chemia. 

 

Punktacja za oceny: 
Ocena Punkty 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 

Uwaga! 

Drogi absolwencie, pamiętaj, aby Twoje 

osiągnięcia zostały uwzględnione na 

świadectwie szkoły. 

 

 
 


