
 
 

 

Szczegółowe kryteria naboru do klasy pierwszej 

Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. św. Stanisława Kostki w Gdyni 

na rok szkolny 2021/2022                                                                                      

 
 

1. Wynik egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów 

egzamin ósmoklasisty przelicznik wyniku 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 punktów 

wynik z matematyki  100% x 0,35 = 35 punktów 

wynik z języka obcego nowożytnego  100% x 0,30 = 30 punktów 

 

2. Punkty za świadectwo – maksymalnie 100 punktów, w tym: 

a. Punkty za poszczególne oceny na świadectwie – maksymalnie 72 punkty. 

ocena ilość punktów 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający  2 

 

b. Przedmioty wybrane przez szkołę do punktacji  

klasa nazwa przedmioty do punktacji rekrutacyjnej 

I a Humanistyczno-medialna  j. polski, matematyka, wiedza o 

społeczeństwie, historia,  

I b  Biologiczno – chemiczna 

dwujęzyczna 

j. polski, matematyka, biologia, chemia 

I c Politechniczna dwujęzyczna  j. polski, matematyka, fizyka, chemia 

 

c. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów 

d. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

kandydat może uzyskać maksymalnie 21 punktów przy czym: 



 
 

 

➢ Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punktów.  

➢ W przypadku, gdy kandydat posiada więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

Za szczególne osiągnięcia  przyjmuje się punkty zgodnie z  

Komunikatem w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 

szkolny 2021/2022: 

http://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-

sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-

szkoly/ 

 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz 

finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty 

wskazane w wykazie Ministra Edukacji narodowej przyjmowani są do szkoły  

w pierwszej kolejności.  

4. Dla kandydatów do klas dwujęzycznych będzie przeprowadzony test kompetycji  

z języka angielskiego.  
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