
REKRUTACJA. 

§32 

1 W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  

powołuje się Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną. 

2 Najpóźniej do ostatniego lutego Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna na podstawie 

niniejszego statutu i aktualnych unormowań prawnych opracowuje Regulamin Rekrutacji. 

Terminy uogólnione w Statucie KLO zostaną skonkretyzowane w Regulaminie Rekrutacji. 

§33 

Kandydaci do Liceum do ostatniego dnia czerwca składają następujące dokumenty 

1. Karta informacyjna 

2. Opinia wychowawcy 

3. Świadectwo ukończenia Gimnazjum 

4. Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego ( Zaświadczenie OKE ) 

 

§34 

 

1. W terminie do 3 dni po oficjalnym terminie zakończenia zajęć  dydaktycznych w danym 

roku szkolnym do godz. 15
00

 kandydaci do Liceum dostarczają oryginał świadectwa ukończenia 

Gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach Egzaminu Gimnazjalnego. 

2. Kandydaci, którzy posiadają szczególne osiągnięcia, dostarczają stosowne dokumenty 

(zaświadczenie, dyplom itp.). 

3. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, kandydaci (rodzice lub prawni opiekunowie kandydata) 

mogą złożyć  dodatkowe dokumenty, które mogą być przydatne w procesie rekrutacji. 

§35 

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum (na świadectwie ukończenia 

gimnazjum ) i za szczególne osiągnięcia ucznia: 

 

 

 

 

 



Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 0 punkty 

 

19 punktów 

dostateczny – 9 punktów  

 

dobry – 13 punktów 

 

bardzo dobry –16 punktów 

 

celujący – 19 punktów 

 

Pierwsze wybrane 

zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
19 punktów 

Drugie wybrane 

zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
19 punktów 

Trzecie wybrane 

zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
19 punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursów 

przedmiotowym  organizowanym  przez Kuratora  

Oświaty: 

-  za jeden tytuł  - 10 punktów 

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 

12 punktów   

 Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy 

artystycznych i sportowych ( indywidualne lub 

zespołowe ) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu 

powiatowym wymienione na  świadectwie ukończenia 

gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- 

sportowe, artystyczne ( indywidualnie lub zespołowe) lub konkursy 

inne,co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za 

5 punktów 

Propozycja punktacji za konkursy: 

I miejsce lub tytuł laureata –  5 pkt 

II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt 

III miejsce lub wyróżnienie -  3 pkt 



jedno najwyżej punktowane osiągnięcia. 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze 

wolontariusza 

Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę 

punktów za oceny z języka polskiego i 

trzech wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych otrzymanych na 

świadectwie ukończenia gimnazjum. 

Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z 

trzech wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez 

szkołę przy naborze do wybranego oddziału. 

Egzamin gimnazjalny 

 
100 punktów 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu 

gimnazjalnego: 

 Język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

procent 

 Historia i wiedza o społeczeństwie- 0,2 punktu 

za każdy uzyskany procent 

 Matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

procent  

 Przedmioty przyrodnicze- 0,2 punktu za każdy 

uzyskany procent  

 Język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy 

uzyskany procent*  

 

200 punktów 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku 

rekrutacji  

200 punktów 

*Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

 


