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ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

DO CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. BOGUSŁAWA X w BIAŁOGARDZIE 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

Podstawa prawna: 

 

1. 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. 2019 poz. 1737). 

2. Zarządzenie nr 2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego do oddziałów klas pierwszych publicznych szkół  

ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim. 
 

I. Postępowanie rekrutacyjne do Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X  

w Białogardzie odbywa się na podstawie: 

 

1) liczby punktów uzyskanych z egzaminu ośmioklasisty (wynik przedstawiony w procentach 

z: języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35; wynik przedstawiony w procentach  

z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3): 

 

Wynik egzaminu gimnazjalnego,  

o których mowa w ustawie o syste-

mie oświaty w art.20f ust.2 pkt.1) 

Rozporządzenie MEN Liczba punktów 

(max. 100) 
 

Język polski za każdy % przyznaje się 0,35 np.:  

100% = 35 pkt.,  

35 

Matematyka  35 

Język obcy nowożytny poziom  

podstawowy 

za każdy % przyznaje się 0,3 np.:  

100% = 30 pkt. 

 

30 

 

2) liczby punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych języka polskiego, 

matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 

szkoły we wniosku kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej: 

  

Oceny zajęć edukacyjnych wymie-

nionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum 

Punkty przyznaje się za oceny: 

 

 

max. 72 

Język polski   6 (celujący) = 18 pkt., 

5 (bardzo dobry) = 17 pkt., 

4 (dobry) = 14 pkt., 

3 (dostateczny) = 8 pkt., 

2 (dopuszczający) = 2 pkt.  

    

      

18 

Matematyka  18 

Pierwszy przedmiot wybrany przez 

kandydata 
18 

Drugi przedmiot wybrany przez  

kandydata 
18 
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3) liczby punktów uzyskanych za: 

 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
3 

 

4) liczby punktów za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

wymienionych w wykazie zawodów ustalonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty, uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 (wykaz 

zawodów znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie): 

 

Ogólna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  

w zawodach  
max. 18 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim  

organizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

 

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim  

 

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
10 

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
4 

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
3 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizo-

wanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub  

interdyscyplinarnego 
7 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub  

interdyscyplinarnego 
5 

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 7 

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu  

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim  

 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub  

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

10 

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 7 
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artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły  

artystycznej 

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
5 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
7 

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
3 

tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
2 

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,  

artystycznych lub sportowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 

międzynarodowym 4 

krajowym 3 

wojewódzkim 2 

powiatowym 1 

 

5) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym  

wynosi 200.  

 

II. Większa liczba kandydatów: 

 

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

na pierwszym etapie brane są pod uwagę następujące kryteria: 

1) wynik egzaminu ośmioklasisty, 

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

matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,  

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania  

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miej-

scami, na trzecim etapie  brane są pod uwagę 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. 

4. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub  

ponadwojewódzkim.   
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III. Wybór języków obcych nowożytnych: 

 

1. We wniosku o przyjęcie do liceum (załącznik nr 1) w punkcie III należy zaznaczyć  

w odpowiedniej tabeli: 

1) w przypadku wyboru klasy biologiczno – chemicznej, ekonomiczno – informatycznej lub 

ogólnej – grupa II – jeden język na poziomie podstawowym (2 godziny w tygodniu), 

2) w przypadku wyboru klasy humanistycznej lub ogólnej – grupa I – jeden język  

kontynuacyjny (3 godziny w tygodniu) i jeden język podstawowy (2 godziny w tygodniu). 

 

IV. Przy zadeklarowanej woli uczęszczania do liceum, do wniosku o przyjęcie do pierwszej 

klasy, należy dołączyć: 

1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał), 

2. wyniki egzaminu ósmoklasisty (oryginał), 

3. 2 fotografie, 

4. kartę zdrowia, 

5. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego (jeżeli  

kandydat posiada), 

6. inne dokumenty (np. dyplomy, zaświadczenia otrzymane za wyżej wymienione szczególne 

osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych). 

 

V. Minimalna łączna liczba punktów, która upoważnia do starania się o przyjęcie do Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie wynosi 85. 

 

VI. Terminy rekrutacji określa (załącznik nr 2). 

 

 

 

 

Białogard, 27 lutego 2020 r.      


