
 
Informacje niezbędne dla uczniów gimnazjum: 

 
 nauka w liceum trwa 3 lata, 

 każdy uczeń musi realizować od 2 do 4 przedmiotów  

w zakresie rozszerzonym, 

 każdy uczeń musi realizować w zakresie rozszerzonym jeden z tych przedmiotów: historia, 

geografia, biologia, chemia, fizyka. 

 
                 W naszej szkole będziesz realizować w zakresie  
                 rozszerzonym 2 przedmioty: 
 

 język obcy (do wyboru j. angielski lub j. niemiecki), 

 wybrany przez siebie przedmiot (biologia, geografia, historia, chemia, fizyka), 

 uczestniczyć w kursie instruktorskim. 

 
Pamiętaj o ważnych terminach: 

 
 do dnia 06-05-2019 (poniedziałek) do godz. 15:00 (dla uczniów przystępujących do testów  

w I terminie) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów zainteresowanych wzięciem udziału w testach sprawności fizycznej i sprawności specjalnej piłki 

ręcznej (drogą elektroniczną na adres sekretariat.alms@ajp.edu.pl lub w sekretariacie ALMS, ul. Fryderyka Chopina 52,  

blok nr 8), 

 do dnia 24-05-2019 (piątek) do godz. 15:00 (dla uczniów przystępujących do testów  

w I terminie) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów zainteresowanych wzięciem udziału w testach sprawności fizycznej i sprawności specjalnej z 

koszykówki, piłki nożnej (drogą elektroniczną na adres sekretariat.alms@ajp.edu.pl lub w sekretariacie ALMS,  

      ul. Fryderyka Chopina 52, blok nr 8), 

 do dnia 07-06-2019 (piątek) do godz. 15:00 (dla uczniów przystępujących do testów  

w II  terminie) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów zainteresowanych wzięciem udziału w testach sprawności fizycznej i sprawności specjalnej 

piłki ręcznej, piłki nożnej 

i koszykówki (drogą elektroniczną na adres sekretariat.alms@ajp.edu.pl lub w sekretariacie  

     ALMS, ul. Fryderyka Chopina 52, blok nr 8), 

 dnia 7.05.2019r. do godz. 15:30 (I termin) – test sprawności fizycznej i sprawności  

specjalnej z piłki ręcznej (sala gimnastyczna, SP 2, ul. Zamenhoffa 2a) 

 dnia 25.05.2019r. do godz. 12:00 (I termin) – test sprawności fizycznej i sprawności specjalnej z koszykówki (hala sportowa, ul. Fryderyka 

Chopina 52) 

 dnia 27.05.2019r. do godz. 17:30 (I termin) - test sprawności fizycznej i sprawności specjalnej z piłki nożnej (stadion, ul. Myśliborska 1) 

 

 od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 24 czerwca 2019 r. - złożenie wymaganych dokumentów, 

 do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 13:00 – postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne, 

 dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania kwalifikacyjnego w formie listy kandydatów 

zakwalifikowanych (tablica ogłoszeń w ALMS). 

 

               Szczegóły (w tym inne ważne terminy i regulamin rekrutacyjno-kwalifikacyjny  

              do klas pierwszych ALMS w roku szkolnym 219/2020) na stronie www.alms.ajp.edu.pl 
 

 
    Pamiętaj   ! 
 
   Aby dostać się do ALMS musisz: 

 przejść pomyślnie egzamin sprawnościowy, 

 ukończyć  szkołę gimnazjalną, 

 złożyć w terminie wymagane dokumenty. 
  

Zasady rekrutacyjno – kwalifikacyjne 
 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi  
400, w tym: 
200 punktów za egzamin sprawnościowy 
200 punktów za wyniki w nauce: 
 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW 
GIMNZAJUM 

Maksymalna 
liczba punktów

1
 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt 

świadectwo ukończenia gimnazjum z 
wyróżnieniem 

7 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

ocena z języka polskiego 
(za ocenę celującą) 

18 pkt 

ocena z matematyki 
(za ocenę celującą) 

18 pkt 

ocena z I przedmiotu
2
 

(za ocenę celującą) 
18 pkt 

ocena z II przedmiotu
2
 

(za ocenę celującą) 
18 pkt 

Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt 

wynik z języka polskiego 100%x0,2=20 pkt 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100%x0,2=20 pkt 

wynik z matematyki 100%x0,2=20 pkt 

wynik z biologii, chemii, fizyki i  geografii 100%x0,2=20 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego na 
poziomie podstawowym 

100%x0,2=20 pkt 

 

1  
za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;  2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 

punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) 

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

2 język obcy III.1, geografia, biologia, chemia, fizyka. 

Do ALMS zostaną przyjęci uczniowie z najwyższą liczbą punktów (do wyczerpania limitu miejsc) 
 

 

http://www.alms.ajp.edu.pl/

