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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego  

w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2015/2016 
 

 

§ 1 

 

Planowane rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach pierwszych 

 

Planowana liczba oddziałów – 8. 

Liczebność jednego oddziału – 30 uczniów. 

 

Klasa Charakterystyka klasy Planowane języki obce 
Dodatkowe przedmioty 

do punktowania 

1A Klasa z rozszerzonym programem 

nauczania matematyki, fizyki, 

chemii 

język pierwszy:  

język angielski z kontynuacji; 

język drugi: język niemiecki/język 

rosyjski od podstaw
*
 

matematyka, fizyka, 

chemia 

1B Klasa z rozszerzonym programem 

nauczania biologii, chemii i fizyki 

język pierwszy:  

język angielski z kontynuacji; 

język drugi: język niemiecki/język 

rosyjski od podstaw
*
 

biologia, chemia,  

język obcy 

1C Klasa z rozszerzonym programem 

nauczania języka polskiego, historii, 

wiedzy o społeczeństwie 

język pierwszy:  

język angielski z kontynuacji; 

język drugi: język francuski/język 

rosyjski od podstaw
*
 

historia, wiedza  

o społeczeństwie,  

język obcy 

1D Klasa z rozszerzonym programem 

nauczania matematyki, fizyki, 

geografii  

język pierwszy:  

język angielski z kontynuacji; 

język drugi: język rosyjski/język 

niemiecki od podstaw
*
 

matematyka, fizyka, 

geografia 

1E Klasa  z rozszerzonym programem 

nauczania: biologii, chemii i fizyki 

język pierwszy:  

język angielski z kontynuacji; 

język drugi: język rosyjski/język 

niemiecki od podstaw
*
 

biologia, chemia,  

język obcy 

1F Klasa z rozszerzonym programem 

nauczania języka angielskiego, 

historii, wiedzy o społeczeństwie 

język pierwszy:  

język angielski z kontynuacji; 

język drugi: język francuski od podstaw 

historia, wiedza  

o społeczeństwie,  

język obcy 

1G Klasa z rozszerzonym programem 

nauczania języka angielskiego, 

matematyki, geografii 

język pierwszy:  

język angielski z kontynuacji; 

język drugi: język rosyjski od podstaw 

matematyka, 

geografia,  

język obcy 

1H Klasa z rozszerzonym programem 

nauczania biologii, chemii i 

matematyki 

język pierwszy:  

język angielski z kontynuacji; 

język drugi: język niemiecki od podstaw
1*

 

biologia, chemia,  

matematyka 

 

Planujemy utworzenie międzyoddziałowej grupy języka niemieckiego z kontynuacji  

w zakresie rozszerzonym
*
 

 

 

 

                                                 
 * Grupy językowe będą liczyły co najmniej 14 osób. Prosimy o dokonanie deklaracji języków obcych w 

sekretariacie szkoły.  
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§ 2  
KRYTERIA  PRZYJĘĆ  DO  KLAS  PIERWSZYCH  

 

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, których program 

obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego 

przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa poniżej. 

2. O kolejności przyjęć kandydatów do klas pierwszych liceum decyduje suma punktów 

rekrutacyjnych uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym oraz punkty za świadectwo  

i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

3. Przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę oceny  

z czterech przedmiotów: języka polskiego oraz trzech niżej podanych przedmiotów:  

 

klasa Przedmioty do punktowania 

1 A matematyka, fizyka, chemia 

1 B biologia, chemia, język obcy 

1 C historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy 

1 D matematyka, fizyka, geografia 

1 E biologia, chemia, język obcy 

1 F historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy 

1 G matematyka, geografia, język obcy 

1 H biologia, chemia, matematyka 

 

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu 

rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego – wyniki egzaminu wyrażone  w skali 

procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, matematyki, historii oraz wiedzy  

o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego (poz. podstawowy) 

mnożone będą przez 0,2; 

2) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z poniższą zasadą: 

 a) 20 punktów – ocena: celujący, 

b) 18 punktów – ocena: bardzo dobry, 

c) 15 punktów – ocena: dobry, 

d) 8 punktów – ocena: dostateczny, 

e) 2 punkty – ocena: dopuszczający, 

3) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, zgodnie z zasadami: 

a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

b) łącznie maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach 

organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z § 3 

 finalista w konkursie przedmiotowym – 4 punkty, 

 laureat w konkursie lub olimpiadzie tematycznej – 4 punkty 

 finalista w konkursie lub olimpiadzie tematycznej – 2 punkty 

c) maksymalnie 4 punkty (1 osiągniecie – 2 punkty, 2 i więcej – 4 punkty) z poniżej 

wskazanych osiągnięć: 
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 zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co 

najmniej na szczeblu powiatowym, 

 zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub 

zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, 

 zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub 

zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co 

najmniej na szczeblu powiatowym, 

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły 

gimnazjalnej osiągnięć: 

     – działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, 

          aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi,  

     – działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych 

           organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach  

           młodzieżowych,  

     – udział w projekcie/ programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej  

        wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia. 

5. Szkoła bierze udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze. 

6. Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani 

są do liceum niezależnie od kryterium, o którym mowa w ust. 4 punkcie 1). 

7. Liczbę punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydatów, o których mowa  

w ustępie 6, podwaja się.  

8. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do liceum 

są przyjmowani przez dyrektora szkoły na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno-

kwalifikacyjnej. 

§ 3 

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego 

Kuratora Oświaty, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji w roku szkolnym 

2015/2016: 

1. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, których 

program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 

jednego przedmiotu: 

1) konkursy przedmiotowe: 

a) Konkurs z języka polskiego 

b) Konkurs z języka angielskiego 

c) Konkurs z języka niemieckiego 

d) Konkurs z języka francuskiego  

e) Konkurs z języka rosyjskiego 

f) Konkurs z języka hiszpańskiego 

g) Konkurs z historii 

h) Konkurs z biologii 

i) Konkurs z geografii  

j) Konkurs z fizyki 

k) Konkurs z matematyki  

l) Konkurs z chemii  

m) Konkurs języka polskiego – krasomówczy (dotyczy tylko konkursów, które 

odbyły się do roku szkolnego 2012/2013) 
2) konkurs tematyczny: 

a) Konkurs ortograficzny 
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2. Konkursy organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty na mocy 

porozumienia  

z innymi podmiotami: 

1) konkursy tematyczne: 

a) „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 

b) „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989” 

c) „25 rocznica wyborów parlamentarnych z czerwca 1989r.” 

§ 4 

 

KALENDARZ  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEGO   

 

1. Rejestracja kandydatów, wybór preferencji i składanie dokumentów (+ 2 zdjęcia) 

przez kandydatów w szkole pierwszego wyboru 

 

od 18 maja 2015r. od godz. 8:00 do 05 czerwca 2015r. do godz. 15:00. 

 

2. Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

do szkoły pierwszego wyboru (dotyczy absolwentów, których gimnazjum nie 

przystąpiło do naboru elektronicznego)  

 

od 26 czerwca 2015r. od godz. 10:00  do 30 czerwca 2015r. do godz. 12:00 

 

3. Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia 

 

02 lipca 2015r. godz. 10:00 

 

4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w liceum poprzez dostarczenie oryginałów 

świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 

od 02 lipca 2015r. od godz. 10:00 do 03 lipca 2015r. do godz. 13:00 

 

5. Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list przyjętych  

 

6 lipca 2015r.  godz. 10:00 

 
6. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej  

 

od 06 lipca 2015r. od godz. 08:00 do 08 lipca 2015r. do godz. 12:00 
 

7. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – wywieszenie list przyjętych 

 

08 lipca 2015r. godz. 12:00 

 

8. Osoby przyjęte do szkoły składają karty zdrowia w pierwszym tygodniu września 2015 

do gabinetu pielęgniarki szkolnej. 

 

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły www.kraszak.pl   

 

http://www.kraszak.pl/
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Informacji udziela także sekretariat szkoły: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego 

ul. Kraszewskiego 1 

21-500 Biała Podlaska 

tel. (83)343-38-12 

e-mail: kraszak@bialapodl.pl 

 

 

Szczegółowe informacje można także uzyskać w bezpośredniej rozmowie 

z dyrekcją szkoły, nauczycielami i młodzieżą podczas  
 

Dnia Otwartego 25 kwietnia 2015r. (sobota) 
 

ZAPRASZAMY! 


