
Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej 

XI Liceum Ogólnokształcącego 

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku 

na rok szkolny 2018/2019 

 

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: 

 

- składanie dokumentów - od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. do godz. 1500 

- składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego  - do 25 czerwca 2018 r. do godz. 1500 

- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 11 lipca 2018 r. o godz. 

1000 

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

świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - do 12 lipca 2018 r. do godz. 1500 

- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc - 13 lipca 2018 r. o 

godz. 1000 

- składanie dokumentów (na wolne miejsca) - do 17 lipca 2018 r. do godz.1500 

- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 9 sierpnia 2018 r. o 

godz. 1000 

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

świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 

1500 

- ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 13 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 

 

II. Kryteria przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: 

 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, którzy:  

a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,  

b) w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w 

zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,  

2) oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

do danego oddziału,  

3) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,  

4) szczególne osiągniecia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum,  

 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły,  

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu.  

 c) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z 

problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu 

na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej.  



d) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:  

1) wielodzietność 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.  

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.  

 

e) Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej 

kolejności do oddziału w publicznej szkole ponadgimnazjalnej  

ogólnodostępnej, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.  

 

2. 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 

zakresie 

rozszerzonym 

2 punktowane 

przedmioty ze 

świadectwa ukończenia 

gimnazjum (oprócz j. 

polskiego i matematyki) 

Języki obce w danym 

oddziale 

A/ Prawno-społeczna WOS  

Historia 

 

Historia 

WOS 

 

J. angielski - 29 osób  

J. niemiecki - 29 osób 

 

B/ Medyczna Biologia 

Chemia 

Biologia 

Chemia 

 

J. angielski - 29 osób  

J. niemiecki - 29 osób  

J. łaciński - 29 osób 

C/ Politechniczna Matematyka 

Fizyka 

Fizyka 

J. angielski 

 

J. angielski - 29 osób  

J. niemiecki - 29 osób 

D/ Biologiczno-

humanistyczna 
Biologia 

J. polski 

 

Biologia 

WOS 

 

J. angielski - 29 osób  

J. niemiecki - 29 osób 

J. łaciński - 29 osób 

E/ Językowa Język angielski 

Geografia 

 

Geografia 

J. angielski 

 

 

J. angielski - 29 osób  

J. chiński - 29 osób 

J. niemiecki - 15 osób 

J. rosyjski - 14 osób 

 

 

  

J. chiński - 29 osób 

F/ Architektoniczna Matematyka 

Geografia 

 

Geografia 

J. angielski 

 

J. angielski - 29 osób  

J. niemiecki - 29 osób 

G/ Humanistyczna J. polski 

WOS 

Historia 

Historia 

WOS 

 

J. angielski - 29 osób  

J. niemiecki - 15 osób 

J. rosyjski - 14 osób  

 



 

 

 

a) 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: 

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:  

1) za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – max 100 pkt.  

- Uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, 

matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 =  

15 pkt. Maksymalna liczba punktów za pięć wyników procentowych wynosi 500% x 0,2 = 

100 pkt);  

2) za ceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły w postępowaniu do danego oddziału - max 72 pkt:  

- ocena celująca - 18 pkt  

- ocena bardzo dobra - 17 pkt  

- ocena dobra - 14 pkt  

- ocena dostateczna - 8 pkt  

- ocena dopuszczająca - 2 pkt  

  

3) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt  

4) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt  

5) szczególne osiągniecia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 18 pkt.:  

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt  

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt  

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt  

b) 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 pkt  

 tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt  tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– 3 pkt  

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 

pkt,  

H/ Ekonomiczna Matematyka 

Geografia 

 

Geografia 

J. angielski 

 

J. angielski - 29 osób  

J. niemiecki - 15 osób 

J. rosyjski - 14 osób 

 

 

 



 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 

pkt,  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,  

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,  

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;  

d) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,  

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– 3 pkt,  

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;  

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5 lit. a-d, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

 międzynarodowym – 4 pkt,  

 krajowym – 3 pkt,  

 wojewódzkim – 2 pkt,  

 powiatowym – 1 pkt  

UWAGA! W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe 

osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 pkt.  

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza 

się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  

1) z języka polskiego i matematyki:  

- celujący – po 20 pkt  

- bardzo dobry – po 18 pkt  

- dobry – po 13 pkt  

- dostateczny – po 8 pkt  

- dopuszczający – po 2 pkt  

2) z historii i wiedzy o społeczeństwie:  

- celujący – po 20 pkt,  

- bardzo dobry – po 18 pkt,  

- dobry – po 13 pkt,  

- dostateczny – po 8 pkt,  

- dopuszczający – po 2 pkt oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu 

punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 2;  

(np. historia – 20 pkt, wiedza o społeczeństwie - 12 pkt ; 20+12 = 32 : 2 = 16 pkt.)  

3) z biologii, chemii, fizyki i geografii:  

- celujący – po 20 pkt,  



- bardzo dobry – po 18 pkt,  

- dobry – po 13 pkt,  

- dostateczny – po 8 pkt,  

- dopuszczający – po 2 pkt oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu 

punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 4;  

(np. biologia – 20 pkt, chemia - 12 pkt, fizyka – 8 pkt, geografia – 16 pkt ; 20+12+8+16 = 56:4 = 14 

pkt.)  

4) z języka obcego nowożytnego:  

- celujący – 20 pkt,  

- bardzo dobry – 18 pkt,  

- dobry –13 pkt,  

- dostateczny – 8 pkt,  

- dopuszczający – 2 pkt.  

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu  

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza 

się punkty w sposób określony w pkt. 2 oceny wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy 

zwolnienie.  

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego 

nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum:  

- celujący – 20 pkt,  

- bardzo dobry – 18 pkt,  

- dobry – 13 pkt, -  dostateczny – 8 pkt,  

- dopuszczający – 2 pkt.  

 

III. Składanie dokumentów przez kandydatów: 

 

1. W terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, kandydaci składają w szkole 

następujące dokumenty:  

a. wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, który kandydaci 

wypełniają w formie elektronicznej na stronie nabor.um.bialystok.pl, a następnie 

po wydrukowaniu, podpisany składają w formie papierowej, 

b. świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, 

c. karta rekrutacyjna XI LO (dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce 

„rekrutacja”), 

d. 2 podpisane zdjęcia. 

 

2. Do wniosku kandydat (tylko w wypadku, gdy go to dotyczy) dołącza również 

oświadczenie potwierdzające spełniania wybranych kryteriów, które będą brane pod 

uwagę w trzecim etapie rekrutacji: 

 

Dokument  Forma dokumentu  



Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich 

olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

• oryginał,  

• notarialnie  poświadczona  

kopia,  

• urzędowo poświadczony odpis lub 

wyciąg z dokumentu,  

• kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez rodzica 

kandydata  

Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie 

pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do 

szkoły ponadgimnazjalnej  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność kandydata  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

jednego z rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

obojga rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2046)  

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2046)  

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.)  

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  
Oświadczenie rodzica  

 

UWAGA! Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 



„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

 IV.  Procedura odwoławcza: 

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.  

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub 

kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w 

tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.  

 

 

 

 

 

Andrzej Rybnik  

 

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego  

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

w Białymstoku 

 

 

Białystok 28.02.2018 r. 


