ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
I Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
na rok szkolny 2018/2019
1. O przyjęcie do klasy pierwszej może się ubiegać absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat.
2. Szkoła bierze udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze.
3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu,
przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa poniżej.
4. O kolejności przyjęć kandydatów do klas pierwszych liceum decyduje suma punktów
rekrutacyjnych uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym oraz punkty za oceny i szczególne
osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
5. Przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę oceny z czterech
przedmiotów: język polski, matematyka oraz dwóch niżej podanych przedmiotów:
1 A - fizyka,informatyka
1 B - biologia lub chemia, język obcy
1 C - historia, wiedza o społeczeństwie
1 D - geografia, fizyka
1 E - język obcy, wiedza o społeczeństwie
1 G - geografia, język obcy
1 H - biologia, chemia
6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego – wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej
dla zadań z zakresu: języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie,
przedmiotów przyrodniczych, języka obcego (poz. podstawowy) mnożone będą przez 0,2;
2) 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z poniższą zasadą:
a) 18 punktów – ocena: celujący,
b) 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
c) 14 punktów – ocena: dobry,
d) 8 punktów – ocena: dostateczny,
e) 2 punkty – ocena: dopuszczający,
3) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
zgodnie z zasadami:
a) 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) łącznie maksymalnie 18 punktów za uzyskanie wysokich miejsc w konkursach wiedzy
i zawodach sportowych. Szczegółowe zasady przyznawania punktów określa § 6. ust. 1.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum. (dostępne na stronie internetowej szkoły www.kraszak.pl),

c) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
7. Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przez
dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do liceum
niezależnie od kryterium, o którym mowa w ust. 6 punkcie 1). Przelicza się na punkty oceny
z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki,
geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Sposób przeliczania ocen reguluje § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
8. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego elektronicznego naboru do liceum
przyjmowani są przez dyrektora szkoły na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej.
9. Kalendarz postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie szkoły.

Informacji udziela także sekretariat szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących
I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego
ul. Kraszewskiego 1
21-500 Biała Podlaska
tel. (83)343-38-12
strona internetowa: www.kraszak.pl
e-mail: kraszak@bialapodl.pl
ZAPRASZAMY!

