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ZASADY  REKRUTACJI  

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

W KATOLICKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO  

W HENRYKOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  

 
I. Zasady rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego  

w Henrykowie na rok szkolny 2017/18 powstały na podstawie: 

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami, 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 14 marca 2017 r. 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, 

3. Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 20/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku, 

4. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 12/2017 z dnia 28 marca 2017 roku. 

II. Rekrutacja uczniów do liceum odbywa się na podstawie poniższych kryteriów uwzględniających: 

1. liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte 

 w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu; 

2. liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, z języka polskiego,  

matematyki i  dwóch  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie; 

3. liczbę punktów uzyskanych za inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

III. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno - 

kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

1. 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie  

z zasadą: 

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu: 

 języka polskiego, 

 historii i wiedzy o społeczeństwie, 

 matematyki, 

 przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 

 języka obcego na poziomie podstawowym   

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,2 

b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych 

uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. 

2. 72 punkty rekrutacyjne za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
wskazanych przez szkołę w zależności od wyboru bloku przedmiotowego otrzymane na świadectwie ukończenia 

gimnazjum 

 18  punktów  ocena: celujący, 

 17 punktów  ocena: bardzo dobry, 

 14 punktów  ocena: dobry, 

 8 punktów  ocena: dostateczny, 

 2 punkty  ocena: dopuszczający. 

Przedmioty objęte punktacją w zależności od preferowanego bloku przedmiotowego: 

blok przedmiotowy przedmioty 

humanistyczny historia wiedza o społeczeństwie 

ścisły geografia fizyka lub język obcy 

przyrodniczy biologia chemia lub język obcy 
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3. 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami: 

a) 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

b) maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu, co najmniej wojewódzkim, wskazane 

w Zarządzeniu nr 20/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017r., 

c) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

w formie wolontariatu. 

4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej ilości punktów, o przyjęciu decyduje: pochodzenie 

z rodziny mieszkającej na wsi, sytuacja społeczna, materialna i zdrowotna ucznia, ocena z religii i opinia 

ks. proboszcza i katechety. 

IV. Warunkiem ubiegania się o miejsce w KLO w Henrykowie jest uzyskanie przez kandydata min. 80 punktów 

rekrutacyjnych łącznie ze wszystkich kryteriów. 

V. Procedura rekrutacji i terminy składania dokumentów: 

1. W terminie od 01 czerwca do 21 czerwca 2017r. kandydat do liceum składa podanie o przyjęcie  

do szkoły ponadgimnazjalnej (wzór podania do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie liceum). 

Podanie można złożyć we wcześniejszym terminie (np. podczas dni otwartych szkoły: 18 marca 2017r., 22 kwietnia 

2017r.). 

2. W terminie od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r. kandydat składa następujące dokumenty: 

a) oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, które kandydat ukończył; 

b) oryginał lub kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego; 

c) metrykę chrztu i świadectwo bierzmowania; 

d) opinie (świadectwo moralności) ks. proboszcza i katechety; 

e) 2 fotografie (podpisane na odwrocie); 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie o kierunku przysposobienia 

wojskowego i ratownictwa; 

g) kartę zdrowia i kartę szczepień; 

h) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 

o których mowa Zarządzeniu nr 20/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 roku. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły są zobowiązani złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia wyniku egzaminu 

gimnazjalnego najpóźniej do 18 lipca 2017r. 

Uwaga: dokumenty określone w p. 2d, 2e, 2f mogą wpłynąć wcześniej. 

4. Informacje dla uczniów ubiegających o miejsce w internacie 

W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca kandydat składa następujące dokumenty: 

a) podanie o przyznanie miejsca w internacie; 

b) metrykę urodzenia z USC; 

c) podanie o przyznanie pomocy materialnej na pokrycie kosztów utrzymania w internacie; 

d) dokumenty potwierdzające sytuację materialną – dochody rodziny. 

VI. W okresie od 19 marca do 23 czerwca 2017r. odbywają się indywidualne rozmowy informacyjne, 

na które należy umówić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie KLO - tel. (074) 810-50-50. 

VII. Warunkiem wpisania na listę uczniów jest potwierdzenie przez kandydata swojej decyzji poprzez obecność 

na spotkaniu w siedzibie szkoły w Henrykowie, które odbędzie się 24 czerwca 2017r. (sobota) od godziny 1000 

do godziny 1400. Na spotkanie należy przybyć z rodzicem/opiekunem prawnym. 

VIII. Wstępna lista przyjętych uczniów klas pierwszych zostanie ogłoszona 24 czerwca 2017r. do godziny 1600, 

a ostateczna 19 lipca 2017r. do godziny 1200. 

IX. W przypadku, gdy po 20 lipca 2017 roku lista kandydatów będzie niepełna, drugi nabór kandydatów odbędzie się 

do 01.08.2017r., a ostateczna lista uczniów zostanie ogłoszona 24.08.2017r. 

X. Osoby nieprzyjęte do szkoły zobowiązane są do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia 

postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym wypadku kopie dokumentów zostaną zniszczone. 


