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§ 1  
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie następujących aktów prawnych: 

- art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148  

ze zm.) 

- art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 

1680 i 1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r.  

poz. 534 i 1287) 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737) 

- Zarządzenia Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych 

szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe,  

i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych  

w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/2021 

- Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Gdyni. 
 

 

§ 2 

Do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Gdyni na rok szkolny 

2020/20201 przyjmiemy uczniów do klas pierwszych czteroletniego liceum (kandydaci będący 

absolwentami szkoły podstawowej). W Liceum Katolickim planuje się otwarcie trzech oddziałów, 

które różnią się między sobą szkolną ofertą przedmiotów ujętych w podstawie programowej  

w zakresie rozszerzonym:  
 

oddział  przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym 

humanistyczny język polski, historia, język angielski 

medyczny biologia, chemia, język angielski 

politechniczny* matematyka, fizyka, język angielski 
 

* istnieje możliwość realizowania dodatkowego przedmiotu informatyka i programowanie. 

Oddziały zostaną uruchomione w zależności od stopnia zainteresowania.  

 



§ 3  

Kandydat wypełnia formularz rekrutacyjny (dostępny na stronie internetowej szkoły). Po wysłaniu 

formularza, kandydat otrzymuje, na adres e-mail podany przez siebie w formularzu, wiadomość 

potwierdzającą zgłoszenie wraz z kodem rekrutacyjnym. Następnie wypełnia zgłoszenie kandydata 

podając kod rekrutacyjny i drukuje zgłoszenie kandydata oraz kompletuje dokumentację: 

- wypełnione elektronicznie i wydrukowane zgłoszenie kandydata 

- 2 aktualne zdjęcia legitymacyjne 

- odpis skrócony aktu urodzenia (poświadczona kopia) 

- świadectwo ukończenia klasy VII szkoły podstawowej 

- poświadczony przez szkołę podstawową odpis ocen śródrocznych klasy VIII 

- inne zaświadczenia (np. opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyplomy i nagrody). 

Dokumenty można składać w terminie od 20 kwietnia do 22 maja 2020 roku w sekretariacie szkoły  

w  godz. 8
00 

-16
00

.  

 

§ 4 

Do poszczególnych oddziałów zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz odbędą rozmowę kwalifikacyjną (w tym wypowiedź pisemna).  

W przypadku równej liczby punktów, preferencje w przyjęciu do szkoły mają: 

- kandydat, który jest sierotą lub przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej  

oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych 

- kandydat, który miał zindywidualizowany tok nauki 

- kandydat, który ma udokumentowane problemy zdrowotne 

- kandydat, który uzyskał wyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty. 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów, których 

program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 

przedmiotu, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności niezależnie od innych kryteriów 

rekrutacyjnych, z zastrzeżeniem konieczności odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z Księdzem 

Dyrektorem.  

 

§ 5 

Kandydaci uzyskują punkty (zgodnie z właściwymi przepisami prawa) za:  

1. wymienione na świadectwie oceny:  

- w oddziale humanistycznym – język polski, matematyka, historia, język angielski* 

- w oddziale medycznym – język polski, matematyka, biologia, chemia  

- w oddziale  politechnicznym – język polski, matematyka, fizyka, język angielski* 

* w wypadku braku oceny z języka angielskiego na świadectwie inny obcy język nowożytny 

2. aktywność społeczna (wolontariat na rzecz ludzi). 



 

§ 6 

Laureaci konkursów: Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy oraz Konkursu Antycznego, 

organizowanych przez Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni, uzyskują dodatkowe 

punkty w procesie rekrutacji: 

- za zajęcie pierwszego miejsca – 2 pkt. 

- za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca – 1 pkt. 

 

§7 

Kandydaci są zobowiązani odbyć wypowiedź pisemną z zakresu podstawy programowej szkoły 

podstawowej w sobotę 23 maja 2020 roku o godz. 10
00 

(sala gimnastyczna) oraz odbyć 

indywidualną rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Dyrektorem w terminie 23-29 maja br.  

w wyznaczonym czasie odrębnie dla każdego kandydata (o terminie rozmowy kwalifikacyjnej każdy 

kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem). 

 

§ 8 

Lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone w dniu 1 czerwca 2020 roku o godz. 17
00

.  

 

§ 9 

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego (znajdujący się na liście 

rankingowej) wezmą udział  wraz z rodzicami w spotkaniu z Dyrekcją Szkoły w wyznaczonym 

wcześniej terminie.  

 

§ 10 

Wobec kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego 

prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne zgodnie z  Zarządzeniem nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora 

Oświaty. 

 

 
D Y R E K T O R 

  

                

Gdynia, dnia 12 lutego 2020 roku      ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz 


