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§ 1  

 
Rekrutacja prowadzona jest na podstawie następujących aktów prawnych: 

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  

 zwłaszcza art. 154 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 162.   

- Ustawa 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) zwłaszcza art. 95 ust. 11. 

- 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). 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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.) zwłaszcza § 11baa ust. 1. 

- Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U z 2020 r. Poz. 1394). 

- Komunikat MEN na temat terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów 

składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych 

szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe,  

z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na 

rok szkolny 2021/2022 z dnia 29 stycznia 2021 roku. 

- 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 

2021/2022 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 

bio-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 (formularz będzie dostępny 

od 01 marca 2021 roku). Następnie wypełnia wniosek (podpisany co najmniej przez jednego 

rodzica/prawnego opiekuna) podając kod rekrutacyjny i drukuje wniosek oraz kompletuje 

dokumentację: 

- wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek 

- 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 17 maja do 18 czerwca 2021 roku w sekretariacie 

szkoły w  godz. 800 -1600.  

 

 

 



§ 4 

 

Do poszczególnych oddziałów zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę 

punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.  

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. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego stosuje się obowiązujące przepisy prawa.  

 

§ 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 bio-medycznym    – język polski, matematyka, biologia, chemia  

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

2. aktywność społeczną (wolontariat na rzecz ludzi). 

 

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

 

§ 6 

 

Lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone w dniu 21 czerwca 2021 roku o godz. 

1700.  

 

§7 

 

Wobec kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego 

prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne zgodnie z §1 niniejszego Regulaminu . 

 
  

        

        

Gdynia, dnia 02 lutego 2021 roku    


