
 

 

REGULAMIN PRZYJĘCIA UCZNIÓW 

 DO KLASY PIERWSZEJ  

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 (Dz. U.     

z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

 Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 12/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.               

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 

2020/2021 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, 

pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych       

w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich 

liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach 

dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także 

na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do 

publicznych szkół podstawowychdla dorosłych. 

 

 

 



 

§1. 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata. 

2. Liczba punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 pkt. (wynik 

procentowy z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, a z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3). 

3. Liczba punktów przyznawanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej               

z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych 

przez dyrektora szkoły tj. języka angielskiego i geografii - według punktacji: 

 -ocena celująca – po 18 pkt., 

 -ocena bardzo dobra – po 17 pkt., 

 -ocena dobra – po 14 pkt., 

 -ocena dostateczna – po 8 pkt., 

 -ocena dopuszczająca – po 2 pkt. 

4. Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień, np.           

w Ponadwojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekonomicznej: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt., 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt., 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty, np. w Wojewódzkim Konkursie 

Matematycznym: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

7 pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

5 pkt., 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt., 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt., 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt., 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty: 



 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt.,  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,  

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,  

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,  

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.; 

 

d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły 

(pierwsze trzy miejsca) na szczeblu, np. w Młodzieżowych Mistrzostwach Młodzików: 

 międzynarodowym – 4 pkt., 

 krajowym                – 3 pkt.,         

 wojewódzkim         – 2 pkt.,        

 powiatowym           – 1 pkt., 

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

w szczególności wolontariatu – 3 pkt., 

f) świadectwo ukończenia z wyróżnieniem szkoły podstawowej – 7 pkt. 

g) kandydatom z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz posiadającym osoby 

niepełnosprawne w rodzinie – 2 pkt. 

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty, 

które mogą być wymienione na świadectwie i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na 

dany rok szkolny określa zarządzenie kuratora oświaty. 

 

5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18. 



 

§2. 

1. Absolwentom Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Łomży przyznaje się 10 pkt. 

2. Kandydatom, których rodzeństwo uczęszcza do Szkół Katolickich przyznaje się 5 pkt. 

 

§3. 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza 

się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego 

przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy                 

o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za 

uzyskanie z: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym – przyznaje się po 30 pkt., 

 - bardzo dobrym – przyznaje się po 25 pkt., 

 - dobrym – przyznaje się po 20 pkt., 

 - dostatecznym – przyznaje się po 10 pkt., 

 - dopuszczającym – przyznaje się po 5 pkt. 

b) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których 

mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym – przyznaje się po 20 pkt., 

 - bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt., 

 - dobrym – przyznaje się po 13 pkt., 

 - dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt., 

 - dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt. 

 

§4. 

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali największą 

liczbę punktów. 

§5. 

W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci, którzy 

uzyskali wyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium określonym w § 1 pkt 2. 



§6. 

1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego                     

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 

szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem                      

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające                          

na terenie szkoły,  

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

w szczególności w formie wolontariatu; 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów              

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość. 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-02-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-02-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-02-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-02-2020&qplikid=4186#P4186A7


§7. 

 

Zasady składania dokumentów: 

1. Wniosek o przyjęcie do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Łomży należy składać w sekretariacie szkoły w godz. od 8
00

 do 15
00                       

w terminie od 11 maja do 23 czerwca 2020 roku. 

2. Świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty         

z dwoma podpisanymi zdjęciami legitymacyjnymi należy złożyć w sekretariacie szkoły          

w dniach od 26 do 30 czerwca 2020 roku do godz. 15
00

. 

3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi w dniu                 

13 lipca 2020 r. o godz.10
00

. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty - do 20 lipca 2020 roku do godz.15
00

. 

5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 21 lipca 2020 roku              

o godz. 10
00

 w siedzibie szkoły. 

§8. 

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

1. Iwona Piotrowska – przewodnicząca komisji, 

2. Bożena Rutkowska – członek komisji, 

3. Marek Uliński – członek komisji. 

§9. 

1. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły pod 

numerem telefonu 86 2163657 oraz na stronie internetowej: www.kglo.edu.pl. 

2. Wnioski o przyjęcie można otrzymać w sekretariacie szkoły lub wygenerowaćze strony 

internetowej: www.kglo.edu.pl. 

3. Wnioski należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu w wymienionych wyżej terminach. 

Szkoła nie podlega elektronicznemu systemowi rekrutacji. 


