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ZASADY REKRUTACJI  

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH   

 CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

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

w Henrykowie na rok szkolny 2020/2021 powstały na podstawie: 

 

1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1943  

 z późn. zm.), 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., 

poz. 60 z późn. zm.), 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  

i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610), 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej § 11b ust. 2  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

5. Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021. 

6. Zarządzenie Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany 

zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 

2020/2021. 

7. Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 w sprawie wykazu 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020. 

 

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 szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu; 

2. liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  

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 szkoły podstawowej. 

 

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 ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej, 

zgodnie z zasadą: 

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy egzaminu z języka polskiego,  

oraz z matematyki, jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, 

pomnożonej przez 0,35; 

b) liczba punktów rekrutacyjnych za wynik procentowy egzaminu z języka obcego nowożytnego jest równa 

liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,30; 

c) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu po szkole podstawowej jest równa sumie punktów 

rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. 
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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 

humanistyczno - prawny historia wiedza o społeczeństwie 

politechniczny geografia fizyka lub język obcy 

przyrodniczo - medyczny biologia chemia lub język obcy 

dziennikarsko-lingwistyczny j. angielski język obcy 

3. 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

zgodnie z zasadami: 

a) 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

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

wskazane w Zarządzeniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 14/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., 

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 oraz 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 15 czerwca do 10 lipca 2020r. kandydat do liceum składa podanie o przyjęcie  

do czteroletniego liceum ogólnokształcącego (wzór podania do pobrania na stronie internetowej  

lub w sekretariacie szkoły). Podanie można złożyć we wcześniejszym terminie począwszy  

od 15 maja 2020r.  

2. W terminie od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. kandydat składa w sekretariacie szkoły (od 800 do 1500) 

następujące dokumenty: 

a) oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej które kandydat ukończył; 

b) oryginał lub kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (termin 31.07–4.08.2020 r. ) 

c) deklaracje wyboru przedmiotów rozszerzonych (druk wewnętrzny) 

d) 3 fotografie (podpisane na odwrocie);  

e) fotografia na nośniku cyfrowym do e-legitymacji (opcjonalnie) 

f) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, 

tytułu laureata, finalisty lub zajętego miejsca uznanego za wysokie zawodów wiedzy, artystycznych 

i sportowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w Zarządzeniu  

nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. 

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie  

o kierunku: przysposobienie wojskowego, ratowniczo-pożarniczy oraz dietetyka sportowa; 

h) opinie (świadectwo moralności) ks. proboszcza i katechety; 
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i) metrykę chrztu i świadectwo bierzmowania (jeżeli kandydat przyjął sakrament); 

j) kartę zdrowia i kartę szczepień; 

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

wyniku egzaminu ósmoklasisty najpóźniej do 4 sierpnia 2020 r. . 

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

4. Informacje dla uczniów ubiegających o miejsce w internacie 

W terminie od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r.  w internacie (druk wewnętrzny); 

a) podanie o przyznanie pomocy materialnej (druk wewnętrzny); 

b) dokumenty potwierdzające sytuację materialną – dochody rodziny dla osób ubiegających się  

o przyznanie pomocy materialnej; 

c) pełnomocnictwo do zameldowania tymczasowego. 

VI. W okresie od 4 maja do 10 lipca 2020 r. jest konieczność odbycia indywidualnej rozmowy 

kandydata wraz z Rodzicami przeprowadzonej z kierownictwem szkoły, na którą należy umówić 

się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie KLO nr tel. 74 810 50 50 lub bezpośrednio 

z dyrektorem ks. Krzysztofem tel. 728 423 428 lub kierownikiem internatu ks. Piotrem 

tel. 883 304 790 

VII. Wstępna lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 

04 sierpnia 2020 r. do godziny 1000 w siedzibie szkoły. 

VIII. Ostateczna lista kandydatów przyjętych do szkoły zostanie ogłoszona 12 sierpnia 2020 r.  

do godziny 1200 w siedzibie szkoły. 

IX. 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. 

 


