
Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej 

 XI Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 

 na rok szkolny 2014/2015 

 

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:  

- składanie dokumentów od 23 kwietnia do 30 maja 2014 r. do godz. 15.00; 

- składanie  dokumentów  do  szkół  dysponujących  wolnymi miejscami 

  od 2 czerwca do 13 czerwca 2014 r. do godz. 15.00;  

- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach  egzaminu 

gimnazjalnego  27 czerwca oraz od 30 czerwca   do 1 lipca 2014 r. 

 do godz. 15.00; 

 - ogłoszenie listy przyjętych  3 lipca 2014 r. o godz. 10.00; 

 - potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez  złożenie  

oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 4 lipca 

 do 7 lipca 2014 r. do godz. 15.00; 

 - ogłoszenie wolnych miejsc 8 lipca 2014 r. o godz. 15.00 - składanie dokumentów              

od 9 lipca do 10 lipca 2014 r. do godz.12.00;  

- ogłoszenie listy  przyjętych 10 lipca 2014 r. o godz. 15.00. 

               II.            Kryteria przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: 

a) przeliczenia na punkty ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum z trzech 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych dokonuje się według następujących kryteriów: 

 
Nazwa klasy Wykaz przedmiotów, 

które będą 

realizowane w danym 

oddziale w zakresie 

rozszerzonym 

3 punktowane przedmioty ze 

świadectwa gimnazjum 

Języki obce w danym oddziale 

A/ Prawno-społeczna WOS 

Historia 

Język angielski 

Historia 

WOS 

J. obcy – obowiązkowy 

J. angielski – 30 osób 

J. niemiecki – 30osób 

J. łaciński- 30 osób 

B/ Medyczna Biologia 

Chemia 

Biologia 

Chemia 

J. obcy – obowiązkowy 

J. angielski – 30 osób 

J. niemiecki – 30 osób 

J. łaciński- 30 osób 

C/ Politechniczna Matematyka 

Fizyka 

   

Matematyka 

Fizyka 

J. obcy – obowiązkowy 

J. angielski – 30 osób 

J. niemiecki – 30 osób 

D/ Psychologiczna J, polski 

WOS 

Biologia 

Biologia 

WOS 

J. obcy – obowiązkowy 

J. angielski – 30 osób 

J. niemiecki – 30 osób 



E/ Językowa Geografia 

Język angielski 

Geografia 

J. obcy – obowiązkowy 1 

J. obcy – obowiązkowy 2 

J. angielski – 30 osób 

J. rosyjski- 15 osób 

J. niemiecki – 15 osób 

J. chiński-  30 osób 

F/ Architektoniczna Matematyka 

Geografia 

 

Matematyka 

Geografia 

J. obcy- obowiązkowy 

J. angielski – 30 osób 

J. niemiecki – 30 osób 

G/ Dziennikarska J. polski 

WOS 

Historia 

Historia 

WOS 

J. obcy- obowiązkowy 

J. angielski – 30 osób 

J. niemiecki – 30 osób 

H/ Ekonomiczna  Matematyka 

Geografia 

Język angielski 

Matematyka 

Geografia 

J. obcy – obowiązkowy  

J. angielski – 30 osób 

J. rosyjski – 30 osób 

 

b) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć 

edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 

 w gimnazjum, a także sposób punktowania innych  osiągnięć kandydatów: 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi: 

1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100  pkt.                                                             

(Uzyskane wyniki procentowe z każdej części egzaminu mnożone są przez przelicznik 0,2, 

np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt.  Maksymalna liczba punktów za 5 wyników procentowych 

wynosi 500% x 0,2 = 100). 

 2. Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  

- 60 pkt.                         

- ocena celująca- 15 pkt.  

- ocena bardzo dobra- 13 pkt.  

- ocena dobra- 10 pkt.  

- ocena dostateczna -  6 pkt. 

 3. Osiągnięcia ucznia : - 40 pkt. 

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt. 

b) udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących 

przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia, 

 język angielski, język niemiecki, język białoruski, język rosyjski, język francuski, 

informatyka, plastyka, a także w konkursie  Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej:  

- finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt.  

- finalista konkursu wojewódzkiego - 11 pkt.  



 c) uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych i sportowych oraz konkursach 

wiedzy innych niż wymienione w pkt. 3 lit. b, organizowanych  przez kuratora oświaty 

 ( pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 7 pkt. ) na szczeblu:  

- powiatowym - 4 pkt.  

- wojewódzkim - 5 pkt.  

- ponadwojewódzkim - 6 pkt.  

- ogólnopolskim (w tym laureat i finalista III etapu Konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1939 –1945.Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej)                                                                        

- 7 pkt.  

(w lit.c punktowane są również: konkurs Papież Słowianin oraz Olimpiada Myśli 

 Jana Pawła II – szczebel wojewódzki lub ogólnopolski) 

 d) uzyskane wysokie miejsce  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych przez podmioty działające na terenie szkoły ( pierwsze trzy miejsca, nie 

więcej niż 6 pkt. ) na szczeblu:  

- powiatowym - 3 pkt.  

- wojewódzkim - 4 pkt.  

- ponadwojewódzkim - 5 pkt.  

- ogólnopolskim - 6 pkt.  

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub 

środowiska szkolnego (pod warunkiem, że jest to działanie długofalowe – co najmniej 1 rok)                                                            

- 5 pkt. 

Osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich wpisem 

 na świadectwie ukończenia szkoły. 

Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych: Olimpiady Matematycznej 

Gimnazjalistów, Olimpiady Informatycznej dla Gimnazjalistów i Olimpiady Języka 

Angielskiego dla Gimnazjalistów oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim  

i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły 

ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w pkt 2 postępowania rekrutacyjnego.  

 

 



 

III. Składanie dokumentów przez kandydatów: 

 

1.  Komplet dokumentów składanych przez kandydatów powinien zawierać: 

a) podanie i kwestionariusz 

b) kartę rekrutacyjną XI LO 

c) 1 podpisane zdjęcie 

 

Andrzej Rybnik 

Dyrektor 

 XI Liceum Ogólnokształcącego 

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego  

w Białymstoku 

 

 

 


