ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego
w Białej Podlaskiej na rok szkolny 2016/2017
Planowana liczba oddziałów – 8.
Liczebność jednego oddziału – 30 uczniów
1A – Klasa politechniczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki,
informatyki/chemii
Przedmioty do punktowania: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka/chemia
Planowane języki: j. angielski z kontynuacji, j. niemiecki od podstaw
1B –

Klasa medyczna z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i fizyki
Przedmioty do punktowania: j. polski, biologia, chemia, język obcy
Planowane języki: j. angielski z kontynuacji, j. niemiecki/j. rosyjski od podstaw*

1C –

Klasa humanistyczno-prawnicza z rozszerzonym programem nauczania języka
polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie
Przedmioty do punktowania: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy
Planowane języki: j. angielski z kontynuacji; j. francuski od podstaw

1D – Klasa politechniczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki, geografii
Przedmioty do punktowania: j. polski, matematyka, fizyka, geografia
Planowane języki: j. angielski z kontynuacji; j. rosyjski/j. niemiecki od podstaw*
1E –

Klasa społeczno-europejska z rozszerzonym programem nauczania: j. niemieckiego/
j. rosyjskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii
Przedmioty do punktowania: j. polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie, geografia
Planowane języki: j. rosyjski/j. niemiecki od podstaw*; j. angielski z kontynuacji

1F –

Klasa dziennikarsko-medialna z rozszerzonym programem nauczania języka
angielskiego, języka polskiego, historii
Przedmioty do punktowania: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy
Planowane języki: j. angielski z kontynuacji; j. francuski/j. rosyjski od podstaw*

1G – Klasa menadżerska z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego,
matematyki, geografii
Przedmioty do punktowania: j. polski, matematyka, geografia, język obcy
Planowane języki: j. angielski z kontynuacji; j. niemiecki/j. rosyjski od podstaw*
1H – Klasa medyczno-przyrodnicza z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii,
matematyki
Przedmioty do punktowania: j. polski, biologia, chemia, matematyka
Planowane języki: j. angielski z kontynuacji; j. niemiecki/j. rosyjski od podstaw*
Planujemy utworzenie międzyoddziałowej grupy j. niemieckiego z kontynuacji w zakresie
rozszerzonym*
* Nauka języka obcego odbywać się będzie w co najmniej czternastoosobowych grupach.
Ze względu na brak możliwości wyboru języków obcych w elektronicznym systemie naboru prosimy
o dokonanie deklaracji wybranego języka obcego w sekretariacie szkoły.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej może się ubiegać absolwent gimnazjum, który nie
ukończył 18 lat.
2. Szkoła bierze udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze.
3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa poniżej.
4. 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.
5. Przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę oceny
z czterech przedmiotów: języka polskiego oraz trzech niżej podanych przedmiotów:
1 A - matematyka, fizyka, chemia/informatyka
1 B - biologia, chemia, język obcy
1 C - historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy
1 D - matematyka, fizyka, geografia
1 E - język obcy, geografia, wiedza o społeczeństwie
1 F - historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy
1 G - matematyka, geografia, język obcy
1 H -biologia, chemia, matematyka
6. 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 i 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) 16 punktów
– ocena: bardzo dobry,
c) 12 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) 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) łącznie maksymalnie 13 punktów za uzyskanie wysokich miejsc w konkursach
wiedzy i zawodach sportowych. Szczegółowe zasady przyznawania punktów
określa § 7. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada
2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji
rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. (dostępne na stronie internetowej
szkoły),
„§ 7. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust.
6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22
ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub
gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
13 punktów.”

7.

c) 2 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
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. 6 punkcie 1).
Przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy
o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Sposób przeliczania ocen reguluje
§ 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu
i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do liceum
są przyjmowani przez dyrektora szkoły na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej.
9. Konkursy wiedzy, artystyczne i sportowe za które będą przyznawane punkty w rekrutacji
w roku szkolnym 2016/2017 określa Zarządzenie Nr 15 Lubelskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
i gimnazjum (dostępne na stronie szkoły).
10. Kalendarz postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego jest dostępny na stronie szkoły:
8.



Rejestracja kandydatów, wybór preferencji i składanie podań (+ 2 zdjęcia) przez kandydatów
w szkole pierwszego wyboru
od 25 kwietnia 2016r. do 23 czerwca 2016r. do godz. 14:00



Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egz. gimnazjalnego do szkoły
pierwszego wyboru (dotyczy absolwentów, których gimnazjum nie przystąpiło do
naboru elektronicznego)
od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. do godz. 15:00



Ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia
01 lipca 2016r. godz. 10:00 (zmiana terminu)



Potwierdzenie woli podjęcia nauki w liceum poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 01 lipca 2016r. od godz. 10:00 do 26 lipca 2016r. do godz. 14:00 (zmiana terminu)



Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list przyjętych
27 lipca 2016r. godz. 10:00 (zmiana terminu)



Osoby przyjęte do szkoły składają karty zdrowia w pierwszym tygodniu września 2016r.
do gabinetu pielęgniarki szkolnej.

Informacji udziela także sekretariat szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących
I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego 1
21-500 Biała Podlaska
tel. (083)343-38-12
e-mail: kraszak@bialapodl.pl

