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§ 1 

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie następujących aktów prawnych: Ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczegól-

nych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komi-

sji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942); Zarządzenia Nr 5/2016 Pomorskiego Ku-

ratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu re-

krutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimna-

zjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla doro-

słych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy do-

konywania tych czynności; Zarządzenia Nr 10/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 

2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 

roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzu-

pełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimna-

zjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok 

szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności oraz Art. 4, 14, 

36 i 37 Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gdyni. 

 

§ 2 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni na rok szkolny 2016/2017 planuje 

otwarcie oddziałów, które różnią się między sobą szkolną ofertą przedmiotów ujętych w podstawie 

programowej w zakresie rozszerzonym: 
 

 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym 

oddział A  biologia, chemia*  

oddział B  matematyka, fizyka* 

* w zależności od stopnia zainteresowania istnieje możliwość realizowania j. angielskiego oraz 

informatyki w zakresie rozszerzonym niezależnie od wybranego oddziału. 



 

§ 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 po-

twierdzającą zgłoszenie wraz z kodem rekrutacyjnym. Następnie wypełnia zgłoszenie kandydata po-

dając kod rekrutacyjny i drukuje zgłoszenie kandydata oraz kompletuje dokumentację: 

- wypełnione elektronicznie i wydrukowane zgłoszenie kandydata 

- 1 zdjęcie legitymacyjne 

- odpis skrócony aktu urodzenia (poświadczona kopia) 

- świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum 

- poświadczony przez gimnazjum odpis ocen śródrocznych klasy III 

- pisemną opinię ks. proboszcza oraz katechety. 

Szkoła przyjmuje dokumenty w sekretariacie szkoły od czwartku 10 marca 2016 roku  

w godz. 800-1600.  

§ 4 

Do poszczególnych grup zostaną przyjęci kandydaci, którzy odbędą rozmowę kwalifikacyjną z Zarzą-

dem Szkoły oraz uzyskają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku 

równej liczby punktów, preferencje w przyjęciu do szkoły mają: 

1. kandydat, który jest sierotą lub przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, 

2. kandydat, który miał ustalony indywidualny tok nauki, 

3. kandydat, który ma udokumentowane problemy zdrowotne, 

4. kandydat, który uzyskał wyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego. 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów, których pro-

gram obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w Statucie szkoły.  

§ 5 

Kandydaci uzyskują punkty za:  

 wynik egzaminu w klasie III gimnazjum 

 oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z wybranych przedmiotów  

 inne szczególne osiągnięcia uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

Na świadectwie ukończenia szkoły, w procesie rekrutacji do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Pawła II, brane są pod uwagę następujące przedmioty:  

w oddziale A – język polski, matematyka, biologia, chemia 

w oddziale B – język polski, matematyka, język obcy, fizyka 

§ 6 



Laureaci konkursów: Jan Paweł II – Wielkie Tematy, Konkursu Antycznego, organizowanych przez 

Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni, uzyskują dodatkowe punkty w procesie rekruta-

cji: 

 za zajęcie pierwszego miejsca – 5 pkt. 

 za zajęcie drugiego miejsca – 3 pkt. 

 za zajęcie trzeciego miejsca – 2 pkt. 

 za otrzymanie wyróżnienia – 1 pkt. 

 

§7 

Kandydaci są zobowiązani odbyć wypowiedź ustną z Zespołem Rekrutacyjnym oraz indywidualną 

rozmowę kwalifikacyjną z Zarządem Szkoły. Rozmowa będzie dotyczyć m. in. fragmentów bulli  

papieża Franciszka, Misericordiae vultus. Publikację kandydaci otrzymają w momencie złożenia do-

kumentacji w sekretariacie. Rozmowa i wypowiedź odbędą się w czasie wyznaczonym przez sekreta-

riat szkoły (w dniach 23-25 maja 2016 roku).  

 

§ 8 

Wyniki zostaną podane w poniedziałek 6 czerwca 2016 r. o godz. 1700. Kandydaci, którzy zostaną za-

kwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego (znajdą się na liście rankingowej) wezmą 

udział wraz z rodzicami w spotkaniu z Zarządem Szkoły w czwartek 9 czerwca 2016 r. o godz. 1430. 

 

§ 9 

Wobec kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego pro-

wadzone jest postępowanie rekrutacyjne zgodnie z Zarządzeniami nr 5 i 10/2016 Pomorskiego Kurato-

ra Oświaty. 

 

 


