Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
na rok szkolny 2020/2021
1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej,
którzy nie ukończyli 18 roku życia i złożą podanie zaakceptowane przez rodziców.
2. Szkoła prowadzi nabór do klas o profilu mundurowym:
a) Klasa A - przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie i drugi przedmiot
do wyboru- geografia lub j. angielski
b) Klasa B - przedmioty rozszerzone: geografia i drugi przedmiot do wyboru
- wiedza o społeczeństwie lub j. angielski
4. Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym.
5. Kandydatów do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej obowiązuje
ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły, które składają w szkole pierwszego wyboru.
6. Kandydaci nieobjęci systemem elektronicznej rekrutacji mogą również składać podania
o przyjęcie do szkoły (na druku szkolnym) bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
7. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych na egzaminie
ósmoklasisty oraz punkty za świadectwo i szczególne osiągnięcia.
8. Stosuje się zasady przeliczania osiągnięć kandydata na punkty zgodnie z obowiązującym
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).
9. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200:
1) 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
2) 72 punkty za oceny na świadectwie,
3) 28 punktów za inne osiągnięcia.
10. W przypadku kandydata zwolnionego na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
11. Punkty za oceny na świadectwie przyznawane są za oceny z języka polskiego,
matematyki i dwóch następujących przedmiotów: język obcy (najwyższa ocena), geografia.
12. Punktacja ocen:
1)
2)
3)
4)
5)

celujący - 18 pkt,
bardzo dobry - 17 pkt,
dobry - 14 pkt,
dostateczny - 8 pkt,
dopuszczający - 2 pkt.
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13. Kandydatom przyznaje się dodatkowe punkty za następujące osiągnięcia (maksymalnie 28
punktów):
1) 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
2) maksymalnie 18 punktów, w zależności od rodzaju uzyskanego tytułu, w zawodach
wiedzy będących konkursem lub turniejem,
3) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu.
14. W sytuacji równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów stosuje się dodatkowe
kryteria:
1) Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
2) Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą
3) ocena zachowania,
4) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty,
5) średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych,
6) ocena z języka polskiego,
7) ocena z języka obcego,
15. Nie przyjmuje się do szkoły kandydatów z obniżoną oceną zachowania.
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