TERMINARZ REKRUTACYJNY
do Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Św. Rodziny w Białymstoku
w r. szk. 2022/2023
1. 1 III 2022 r. – 20 VI 2022 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego
podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna oraz wymaganych
dokumentów.

Wymagane dokumenty:
➢ opinia księdza proboszcza lub katechety,
➢ 2 fotografie (podpisane na odwrocie),
➢ skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał zwracamy po wykonaniu kopii),
➢ kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
➢ kopia zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty,
➢ opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
➢ potwierdzenie dokonanej opłaty rekrutacyjnej (600 zł) wniesionej
na rachunek bankowy szkoły: 07 2490 0005 0000 4530 4823 8638
z podaniem tytułu: imię i nazwisko kandydata, wpisowe do LO.
2. 24 VI 2022 r. – 13 VII 2022 r. – uzupełnienie wniosku o kopie świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
3. 13 VII 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków wraz z dokumentacją
złożoną przez kandydata do liceum ogólnokształcącego.
4. 21 VII 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
5. 21 VII 2022 r. – 29 VII 2022 r. – potwierdzenie podjęcia woli nauki w postaci przedłożenia
oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego.
6. 1 VIII 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
i nieprzyjętych.

przyjętych

Uwaga!
WPISOWE
Szkoła zwraca opłatę rekrutacyjną tylko w sytuacji nieprzyjęcia kandydata do szkoły.

ZASADY REKRUTACJI
do Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Św. Rodziny w Białymstoku
Uczeń, który kończy szkołę podstawową, w rekrutacji do liceum maksymalnie
może uzyskać 200 punktów. Połowę, czyli 100 punktów, można uzyskać z egzaminów
końcowych.
Pozostałe punkty uczeń może uzyskać za:
•

Wyniki na świadectwie. Oceny przeliczana są na punkty z następujących
przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych przedmiotów,
za które dostaje się punkty ubiegając się o przyjęcie do danej klasy w liceum.
Przyznawanie punktów za oceny prezentuje się następująco:
celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

•

Szczególne osiągnięcia, np. sukcesy w konkursach kuratoryjnych, osiągnięcia
artystyczne i sportowe (maksymalnie można uzyskać 18 punktów).

•

Uczestnictwo w wolontariacie (3 punkty).

•

Świadectwo z biało-czerwonym paskiem (7 punktów).

