
 

 

 
Zasady   rekrutacji   uczniów  do  klasy  I 

IV    L O   im. Cypriana  Kamila  Norwida  w  Białymstoku 

na  rok  szkolny  2020/2021 

FRAGMENTY DOTYCZĄCE ZASAD OGÓLNYCH 

 

§ 1 

1.  O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum decydują : 

1) liczba punktów otrzymana z dodania punktów za: 

a) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte 

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu (max 100 pkt), 

b) oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wybrane spośród: język obcy nowożytny, fizyka, 

historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, informatyka (max 72 pkt). 

c) osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 28 pkt) : 

-ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt); 

-osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (zwłaszcza w formie wolontariatu) lub środowiska 

szkolnego (3 pkt); 

- szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uzyskane 

w zawodach wiedzy, konkursach, zawodach sportowych (max 18 pkt). 

2) w przypadku kandydatów do klasy sportowej (specjalizacja: lekka atletyka lub strzelectwo 

sportowe):  

a) bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność do 

podjęcia nauki w klasie sportowej o profilu lekkoatletycznym lub strzelectwa sportowego,  

b) zaliczenie testów sprawnościowych, 

c) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów), 

d) zasady określone w § 5. 

2.  Wyboru  dwóch  zajęć  edukacyjnych,  z  których  oceny  ze  świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej będą przeliczane na punkty, dokonuje się automatycznie na podstawie 

najwyższych wyników spośród następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język obcy 

nowożytny, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, informatyka. 

 

§ 2 

1.  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata – wynosi 200. 

2.  Punkty są przyznawane według następujących zasad: 



 

 

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej – wynosi 100 (wyniki egzaminu są wyrażone w skali procentowej dla 

zadań z zakresu: 1. języka polskiego, 2. matematyki, 3. języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym. Uzyskane wyniki procentowe mnożone są przez przelicznik. Dla wyników z języka 

polskiego oraz matematyki przelicznik wynosi 0,35. Dla wyników z języka obcego nowożytnego 

przelicznik wynosi 0,3.   Maksymalna liczba punktów za trzy wyniki procentowe wynosi 100pkt 

(200%x0,35+100%x0,3=100pkt.). 

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch 

wybranych zajęć edukacyjnych – wynosi 72, 

3) liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia ucznia – wynosi 28. 

3. Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych są przeliczane na 

punkty według następujących zasad: ocena celująca – 18 punktów, ocena bardzo dobra – 17 

punktów, ocena dobra – 14 punktów, ocena dostateczna – 8 punktów, ocena dopuszczająca – 2 

punkty. 

4.  Osiągnięcia ucznia przeliczane są na punkty według następujących zasad (pod warunkiem 

wpisania ich na świadectwie szkolnym): 

1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt  

2) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego 

w szczególności  w formie wolontariatu - 3 pkt  

3) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max 18 pkt): 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

– 10 pkt  

– 7 pkt  

– 5 pkt  

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt  

nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt  

nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt  

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty:  



 

 

–10 pkt,   

lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,   

– 5 pkt,   

– 7 pkt,   

– 5 pkt,   

– 3 pkt;  

d) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim:  

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,   

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,   

 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,   

b przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,   

nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,   

ju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;  

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5 lit. a-d, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

– 4 pkt,  

– 3 pkt,  

– 2 pkt,  

– 1 pkt   

UWAGA! W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu i z tego samego zakresu, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

5. Przeliczenie punktów dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu po szkole 
podstawowej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dn. 16 marca 2017r. (Dz.U. z 2017 poz. 610)   

§ 3 

1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów   



 

 

     w stosunku do liczby miejsc, którymi dysponuje Liceum. 

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, a także laureaci konkursu 

przedmiotowego  o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do Liceum 

w pierwszej kolejności (jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej). 

§ 4 

W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo przyjęcia (na  podstawie stosownych 

dokumentów) w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają kandydaci z problemami 

zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia. Natomiast w przypadku 

równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie rekrutacji pierwszeństwo mają: kandydaci 

niepełnosprawni, kandydaci z rodzin wielodzietnych, kandydaci wychowywani przez osoby samotne, 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, kandydaci, którzy są wychowywani przez jedno lub 

oboje rodziców niepełnosprawnych lub którzy mają niepełnosprawne rodzeństwo. Powyższe kryteria 

mają jednakową wartość. 

 

§ 5 

Do klasy sportowej (specjalizacja: lekka atletyka lub strzelectwo sportowe) prowadzona jest 

odrębna rekrutacja: 

1) warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest zaliczenie testów sprawnościowych, 

2) szkolna komisja rekrutacyjna przyznaje punkty za wyniki testów sprawnościowych; liczba punktów 

możliwych do zdobycia nie może być większa niż 40, 

3) do klasy sportowej na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prób sprawności 

fizycznej (maksymalnie 40 punktów, minimalnie 5 punktów). Na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria zgodne z ogólnymi 

zasadami rekrutacji:  

 wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,  

 stopnie z zajęć edukacyjnych,  

 osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

4) uczeń przyjęty do klasy sportowej na zasadach określonych wyżej, nie może przenieść się do 

innej klasy (w szczególnych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor szkoły). 

 
§ 6 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w sekretariacie Liceum 

następujące dokumenty: 

1) wniosek o przyjęcie do Liceum z zaznaczeniem wybranej klasy (przedmiotów kierunkowych), 

2) dwie fotografie, 



 

 

3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w § 3 ust. 2 i w § 4 

(zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego lub oświadczenia 

o wielodzietności rodziny kandydata itp.). 

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub kopię tego świadectwa poświadczoną przez 

dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył; 

5) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej lub kopię tego zaświadczenia potwierdzoną przez dyrektora szkoły 

podstawowej, którą kandydat ukończył, 

6) kandydaci do klasy o profilu sportowym dodatkowo: 

a) zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do klasy sportowej  

b) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej (druk wniosku znajduje się w sekretariacie Liceum i na 

stronie szkoły), 

c) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na naukę w klasie sportowej (na druku 

przygotowanym przez szkołę), 

d) kserokopię świadectwa ukończenia VII klasy szkoły podstawowej (potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem w sekretariacie IV LO); 

e) potwierdzenie wyniku osiągniętego na zawodach sportowych, o których mowa w pkt. 3. zasad 

rekrutacji do klasy sportowej (zwalniających z testów sprawnościowych). 

 

 

§ 7 

1. Kandydat ma obowiązek wskazać klasę, w której chce się uczyć i wybrany drugi język obcy. 

W liceum ogólnokształcącym w czteroletnim okresie nauczania w klasie pierwszej realizowane są 

przedmioty w zakresie podstawowym i rozszerzonym zgodnie z wybranym profilem. 

 

2. Kandydat może wybierać między następującymi klasami:        

a) humanistyczno-dziennikarska (język polski + historia + język łaciński i kultura antyczna) 

b) sportowa (biologia + geografia) 

c) biologiczno - chemiczna (biologia + chemia) 

d) medyczna (biologia + chemia) 

e) prawnicza (język polski + historia + wiedza o społeczeństwie) 

f)  politechniczna (matematyka + fizyka + informatyka)  

g) architektoniczna (matematyka + fizyka + język angielski) 

h) ekonomiczna (matematyka + geografia + język angielski) 

 



 

 

3. Przedmioty, z których oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej będą 
przeliczane na punkty, wybiera się automatycznie na podstawie najwyższego wyniku spośród 
następujących: język obcy nowożytny, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, 
chemia, informatyka.    We wszystkich klasach – punktowana jest ocena z języka polskiego oraz 
matematyki. 
 
4. Pierwszym językiem obcym jest język angielski.                                                      . 

 


