
Oferta Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie 
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 

dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Nauka w liceum trwa 4 lata. Kończy się egzaminem maturalnym, który uprawnia absolwentów do
podjęcia studiów wyższych na wybranych przez siebie uczelniach wyższych w kraju oraz za granicą.

Klasa matematyczno-fizyczna 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski

Klasa biologiczno-chemiczna 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia,  chemia,  język angielski

Klasa językowa
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski 
oraz przedmiot dodatkowy: język hiszpański

Terminy w rekrutacji zasadniczej:

• od 11 maja 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej,

• od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej
liceum ogólnokształcącego o oryginał lub potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, dwie aktualne fotografie w formacie 30 x 42mm ( podpisane na odwrocie),

• od 31 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 oryginał lub potwierdzoną kopię zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

• do 04 sierpnia 2020 kandydaci do liceum ogólnokształcącego mogą dołączyć opinię publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie komisji konkursowej o uzyskaniu tytułu finalisty/ laureata
konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim, za
osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,

• 12 sierpnia 2020 o godz.12.00 w budynku przy ul. Niepodległości 1 oraz na stronie internetowej szkoły -
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych,

• od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum
ogólnokształcącego,

• 19 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Czekamy na Ciebie :)

Szczegółowy regulamin rekrutacji: www.zs1goleniow.edu.pl

o wszystkich bieżących wydarzeniach szkoły przeczytasz 

na naszej stronie oraz na Facebooku !!!


