I LO Olesno
im. Lotników Polskich
szkołą pierwszego wyboru

ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY DO KLAS PIERWSZYCH NASZEGO LICEUM
Drogi Uczniu!
Stoisz przed ważną decyzją wyboru szkoły,
w której będziesz kontynuował edukację.
Proponujemy Ci naukę w naszej szkole,
która istnieje od 1945 roku,
ciesząc się dużą popularnością
w mieście i regionie.
Co roku nasze mury opuszczają absolwenci,
którzy kontynuują naukę na prestiżowych
uczelniach w kraju i za granicą…
Atutem szkoły jest partnerska, przyjazna
atmosfera, profesjonalna kadra
pedagogiczna oraz długoletnia tradycja.
Jestem przekonany, że dokonasz
właściwego wyboru.
Dyrektor Zespołu Szkół w Oleśnie
mgr Marek Leśniak

Oferujemy klasy:
- z rozszerzonym językiem angielskim
- z rozszerzonym językiem niemieckim
Poziom nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego
będzie zróżnicowany zależnie od stopnia zaawansowania
znajomości języka przez ucznia.
W naszej szkole możesz uczyd się następujących języków
obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego,
łacioskiego.
Jeśli interesuje Cię język niemiecki, to masz możliwośd
przygotowania się i przystąpienia do egzaminu paostwowego
z języka niemieckiego DSD II.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są
w grupach międzyoddziałowych. Atutem takiego modelu
kształcenia jest możliwośd zmiany profilu kształcenia
(przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym) bez
konieczności zmiany klasy.
Proponujemy następujące grupy:
Nazwa grupy

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie

HUMANISTYCZNA

język polski oraz do wyboru
historia lub WOS

ul. Sądowa 2, 46- 300 Olesno
tel./fax. 34 3583806
lo.olesno.pl mail: lo_olesno@wodip.opole.pl

SPOŁECZNA

WOS oraz do wyboru historia
lub geografia

EKOLOGICZNA

biologia, geografia

EKONOMICZNA

matematyka, geografia

POLITECHNICZNA

matematyka, fizyka

MEDYCZNA

biologia, chemia

Przedmioty dodatkowe w grupie:
 humanistycznej i medycznej: język łacioski
 politechnicznej: informatyka
 ekologicznej i społecznej: informatyka lub język łacioski
 ekonomicznej: edukacja ekonomiczna.

Ogólne zasady przyjmowania
uczniów do klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego na rok
szkolny 2020/2021

przyjmowani są do I Liceum Ogólnokształcącego niezależnie
od ww. kryteriów.
4.
Obowiązujący
próg
przyjęcia
w powiecie oleskim wynosi 80 pkt.

1. Suma punktów uzyskanych jako wynik:

b) punktów wynikających z przeliczenia ocen ze świadectwa
z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch wybranych
przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród
następujących: historia, geografia, biologia, fizyka,
chemia, język obcy, WOS, informatyka. Przyjmuje się
następujący sposób przeliczania ocen na punkty





c)

celująca – 18 pkt
bardzo dobra – 17 pkt
dobra – 14 pkt
dostateczna – 8 pkt
dopuszczająca – 2 pkt

innych osiągnięć umieszczonych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej (konkursy, osiągnięcia
sportowe
i
artystyczne,
wolontariat,
ukończenie
gimnazjum z wyróżnieniem – zgodnie z rozporządzeniem)
– łącznie 28 pkt.

2. O przyjęciu do oddziałów decydują kolejno
następujące kryteria:

liceum

REKRUTACJA DO SZKOŁY ODBYWA SIĘ DROGĄ
ELEKTORONICZNĄ. SZCZEGÓŁY NA
lo.olesno.pl/rekrutacja

Przy rekrutacji do szkoły uwzględnia się
następujące kryteria:

a) egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku szkoły
podstawowej (maksymalnie 100 punktów). Wyniki
egzaminu wyrażone, w skali procentowej dla zadań
z zakresu:
1. języka polskiego - mnoży się przez 0,35;
2. matematyki - mnoży się przez 0,35;
3. języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3.

do

TERMINARZ REKRUTACJI
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z
przesunięciem terminu egzaminu ósmoklasisty
zmianie ulegnie kalendarz rekrutacji. Wg obecnych
przepisów rekrutacja powinna się rozpocząć 11
maja 2020r. Do 23 czerwca 2020 r. masz czas na
złożenie
w
sekretariacie
szkoły
podania
wydrukowanego z systemu internetowej rekrutacji.
Decydując się online na wybór naszego liceum
dokonujesz wyboru tylko klasy z rozszerzonym
językiem, do której chcesz uczęszczać. Po przybyciu
do szkoły i oddaniu podania oraz dwóch zdjęć
legitymacyjnych, wypełnisz dodatkową informację.
Dotyczyć ona będzie wyboru przedmiotów, których
chcesz się uczyć w zakresie rozszerzonym oraz
drugiego języka obcego.

W bieżącym roku nasza szkoła
zajmuje w rankingu:

8 miejsce
w województwie
326 miejsce w
Polsce
Sukcesem naszej szkoły jest zajęcie
155. miejsca w kraju i 4. miejsca
w województwie w Ogólnopolskim Rankingu
Olimpijskim 2020.
W IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim
(kwiecień 2020r.) uzyskaliśmy status ZŁOTEJ
EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP.

TO CO ISTOTNE - MATURA
Szkoła
jest
dostosowana
niepełnosprawnych i posiada
lokalowe. Mamy:
-

b. suma punktów uzyskanych za egzamin ósmoklasisty,

aulę koncertową
świetlicę
ogólnodostępną sieć Wi-Fi
halę sportową z zapleczem

do
potrzeb
osób
bardzo dobre warunki
- siłownię
- salę fitness
- skatepark

IMPREZY CYKLICZNE INTEGRUJĄCE ŚRODOWISKO

c. suma punktów uzyskanych za świadectwo,

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o
zasięgu
wojewódzkim
lub
ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty

Największą radością szkoły i powodem do dumy są
liczne osiągnięcia naszych uczniów na polu
naukowym i sportowym, co znalazło odzwierciedlenie
m.in. w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich
miesięcznika "Perspektywy".

CO NIECO O NAS

a. suma punktów wymienionych w pkt. l,

d. udział w finałach konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,

RANKINGI SZKÓŁ

SZKOLNE I POZASZKOLNE
-

konfrontacje teatralne
turniej tańca nowoczesnego
turnieje sportowe
dzień sportu

–
–
–
–

studniówka
wigilie klasowe
akcje charytatywne
noc zawodów

Od kilku lat mamy najwyższą zdawalność
matur w powiecie:
w roku szkolnym 2016/2017 – 100%
w roku szkolnym 2017/2018 – 100%
w roku szkolnym 2018/2019 – 100%
w roku szkolnym 2019/2020 - ???
Jesteśmy jedyną taką szkołą w powiecie
i jedną z zaledwie kilku na Opolszczyźnie.

