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§ 1  

 
1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Gdyni ogłasza nabór  

do klas I na rok szkolny 2022/2023, który jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oświatowymi oraz Statutem Szkoły. 

2. Szkoła prowadzi rekrutację w oparciu o powszechną zasadę dostępności. Rodzice  

i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują koncepcję wychowania  

i kształcenia głoszoną przez Kościół katolicki. 

3. Zasady rekrutacji oraz harmonogram i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie 

internetowej szkoły. 
 

§ 2 

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

2022/2023 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 

bio-medyczny biologia, chemia, język angielski 

humanistyczny język polski, historia, język angielski 

politechniczny* matematyka, fizyka, język angielski 
 

* istnieje możliwość realizowania dodatkowego przedmiotu informatyka i programowanie. 

 

2. Oddziały zostaną uruchomione w zależności od stopnia zainteresowania.  

 

§ 3  

1. Kandydat zobowiązany jest wypełnić elektroniczny 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 15 marca 2022 roku).  



2. Następnie, w terminie od 15 marca 2022 roku, kandydat składa dokumenty:  

- wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek (podpisany co najmniej przez 

jednego rodzica/prawnego opiekuna) podając kod rekrutacyjny, otrzymany podczas 

składania formularza rekrutacyjnego 

- 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). 

3. Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły do 20 maja 2022 roku w godz. 8:00 -16:00.  

 

§ 4 

1. Do poszczególnych oddziałów zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę 

punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.  

2. 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. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego stosuje się obowiązujące przepisy prawa.  

4. Kandydaci są zobowiązani odbyć indywidualną rozmowę kwalifikacyjną z Komisją 

Rekrutacyjną oraz z Dyrekcją Szkoły, która odbędzie się w okresie od 30 maja do 6 czerwca 

2022 roku, w czasie wyznaczonym odrębnie dla każdego kandydata (informacja zostanie 

przesłana na wskazany w formularzu adres e-mail oraz będzie dostępna w sekretariacie 

szkoły). 

 

§ 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 

1. Lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone w dniu 7 czerwca 2022 roku  

o godz. 1700.  

2. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego (znajdą 

się na liście rankingowej) wezmą udział wraz z rodzicami w spotkaniu z Dyrekcją Szkoły  

w dniu 10 czerwca 2022 roku o godz. 1700. 

 

§7 

Wobec kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego 

obowiązują zasady zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2022 w Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 

28 stycznia 2022 roku. 

  

   

Gdynia, dnia 15 lutego 2022 roku    

 


