
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych  

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej 

na rok szkolny 2021/2022 

  

§1 

Rozszerzenia programowe oraz nauczane języki w klasach pierwszych 

Planowana liczba oddziałów – 3. 

Liczebność jednego oddziału – 24 uczniów. 

 

W roku szkolnym 2021/2022 planowane są 3 oddziały o następujących profilach: 

1A matematyczno-fizycznym z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki oraz 

do wyboru: chemii, informatyki lub geografii. 

1B biologiczno-chemicznym z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii oraz do 

wyboru: fizyki lub matematyki. 

1C humanistycznym z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii oraz do 

wyboru: wiedzy o społeczeństwie lub geografii. 

Pierwszym językiem w klasach o tych trzech profilach jest język angielski (zakres rozszerzony 

na dwóch poziomach: średnio zaawansowany lub zaawansowany), drugim do wyboru jest 

język niemiecki, rosyjski (od podstaw lub kontynuacja) lub język hiszpański (od podstaw). 

Szkoła umożliwia naukę języka rosyjskiego i niemieckiego w zakresie rozszerzonym (po 

utworzeniu się grupy uczniów zainteresowanych). 

 

§2 

Zasady ogólne rekrutacji 

1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące bierze udział w procesie rekrutacji elektronicznej  

w systemie wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pod 

nazwą vEdukacja Nabór. 

a) kandydaci dokonują rejestracji internetowej do szkół (maksymalnie do trzech, z dowolną 

liczbą oddziałów) dostępnej pod adresem: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat, 



b) kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wygenerowany  

i wydrukowany z systemu, 

c) kandydaci, których szkoły podstawowe nie należą do systemu rekrutacji elektronicznej, 

składają w szkole wniosek o przyjęcie wydrukowany ze strony internetowej Katolickiego 

Liceum Ogólnokształcącego. 

  

§3  

Kryteria przyjęć do klas pierwszych 

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

rekrutacyjnych uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty oraz punkty za świadectwo  

i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 

1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), są 

przyjmowani w pierwszej kolejności. 

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

z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych 

przedmiotów w zależności od wybranego profilu klasy. 

a) klasa I a matematyczno-fizyczna  

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, fizyka, najlepsza ocena 

spośród: chemia, geografia lub informatyka; 

b) klasa I b biologiczno-chemiczna  

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, biologia, najlepsza 

ocena spośród: chemia lub fizyka; 

c) klasa I c  humanistyczna  

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, najlepsza 

ocena spośród: geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie. 

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

w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

 

 



 Kryteria Punktacja 

1. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

wynik przedstawiony w % 100p. 

język polski mnoży się przez 0,35 

matematyka mnoży się przez 0,35 

język obcy nowożytny mnoży się przez 0,3 

2. 

Wyniki z punktowanych przedmiotów 

celujący – 18p. 

bardzo dobry – 17p. 

dobry – 14p. 

dostateczny – 8p. 

dopuszczający – 2p. 

4x18p. = 72p. 

świadectwo z wyróżnieniem  7p. 

3. 

Dodatkowe osiągnięcia 

konkursy wiedzy, artystyczne lub sportowe 

wymienione na świadectwie 
max 18p. 

inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie  

w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu 

3p. 

Razem 200p/200p 

 

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 4, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

  

Informacji udziela sekretariat szkoły: 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida 
ul. Janowska 55, 21-500 Biała Podlaska 
pokój 28 

☏: 83 342 34 88, 533 356 070 

✉: sekretariat@klobp.pl 
www: klobp.pl 


