
ROK SZKOLNY 2022/2023
INFORMACJE I KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ PROWADZONEGO
PRZEZ SIOSTRY NAZARETANKI W KIELCACH, 

UL. SŁOWACKIEGO 5
25-365 KIELCE

http://www.nazaret.kielce.pl
e-mail: sekretariat@nazaret.kielce.pl  
tel. 41/3435199; fax 41/3446384

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach jest szkołą publiczną prowadzoną przez
Zgromadzenie  Sióstr  Najświętszej  Rodziny  z  Nazaretu,  Prowincja  Krakowska.  Adres  szkoły:
ul. Słowackiego 5, 25-365 Kielce; tel. 041/3435199

2. Szkoła  rekrutuje  uczniów  uzdolnionych,  twórczych,  wyrażających  pragnienie  pogłębienia  wiedzy  
i osobistego rozwoju.

3. Celem  szkoły  jest  kształcenie  i  wychowywanie  uczniów  w  oparciu  o  zasadę  personalizmu
chrześcijańskiego do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym 
i społecznym.

4. W roku szkolnym 2022/2023 zostaną utworzone trzy klasy pierwsze, z trzema językami obcymi.
5. Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach przyjmuje kandydatów po ukończeniu

szkoły  podstawowej  w wyniku  postępowania  kwalifikacyjnego,  w  tym  elektronicznego  systemu
wspomagania rekrutacji.

6.  O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach mogą wystąpić:
7. l. Uczeń (za zgodą rodziców lub jego prawnych opiekunów);
7.2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

KLASA/ PROFIL I ROZSZERZENIE
II
ROZSZERZENIE

JĘZYKI OBCE*
ZAJĘCIA
DODATKOWE **

1 A
HUMANISTYCZNA

JĘZYK POLSKI/ 
JĘZYK ANGIELSKI

HISTORIA/
BIOLOGIA

1. ANGIELSKI
2. NIEMIECKI/ FRANCUSKI
3. WŁOSKI/ ŁACIŃSKI

WOS
GEOGRAFIA 

1 B
BIOLOGICZNO-
CHEMICZNA

BIOLOGIA CHEMIA 1. ANGIELSKI
2. NIEMIECKI/ FRANCUSKI
3. WŁOSKI/  ŁACIŃSKI

MATEMATYKA

1 C
MATEMATYCZNO-
CHEMICZNO
/FIZYCZNA

MATEMATYKA CHEMIA/
FIZYKA

1. ANGIELSKI
2. NIEMIECKI/ FRANCUSKI
3. WŁOSKI/ ŁACIŃSKI

GEOGRAFIA 

*Pierwszy i  drugi język obcy realizowany będzie w dwóch grupach zaawansowania.  Przydział  do grup
dokonany będzie na początku września.

mailto:sekretariat@nazaret.kielce.pl
http://www.nazaret.kielce.pl/


** Zajęcia  dodatkowe odbywać  się  będą  na  zasadach  kół  dla  uczniów chętnych  od klasy  drugiej  pod
warunkiem, że uzbiera się minimum 7 osób

II. REKRUTACJA 2022/23 - DATY

 I  etap  -  16  maja  –  15  czerwca  2022  i  20  czerwca  godzina  14.00  zamknięcie
przyjmowania  zgłoszeń   –  składanie  wniosków  o  przyjęcie  do  Liceum
Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej wraz z wymienioną. dokumentacją w
sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku  od 8.00 do 15.00, ul. Słowackiego 5,
25–365 Kielce.

 II etap - Od 7 do 12 lipca 2022 – do godz. 15.00 –  doręczenie kopii świadectwa
ukończenia  szkoły  podstawowej  i zaświadczenia  o  wyniku  egzaminu  ósmoklasisty
poświadczonych przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat; wprowadzenie do
Systemy  ocen  uzyskanych  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej,  liczby
punktów z egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięć.

 Do 16 lipca 2022 – weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków i dokumentów
spełniających przez kandydat warunków poświadczonych w oświadczeniach.

 21 lipca 2022   – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum im. św. Jadwigi
Królowej.

 III  etap -  Od 22 lipca do 29 lipca do godz.  15.00 –  potwierdzenie  przez  rodzica
kandydata  lub  pełnoletniego  kandydata  woli  podjęcia  nauki  w  Liceum
Ogólnokształcącym  im.  św.  Jadwigi  Królowej  w  Kielcach  poprzez  doręczenie
oryginału  świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej,  oryginału  zaświadczenia  o
wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz pozostałych wymienionych dokumentów. 

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia traktowane jest jako
jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do naszej szkoły.

 1  sierpnia  2022   –  do  godz.  14.00  –  ogłoszenie  listy  kandydatów  przyjętych
i nieprzyjętych  do  poszczególnych  klas  w Liceum  Ogólnokształcącym  im.  św.
Jadwigi Królowej.

Rekrutacja uzupełniająca – w przypadku wolnych miejsc

 od  2  sierpnia  2022  do  4  sierpnia  2022 do  godz.  15.00  – składanie  wniosków  o
przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej; doręczenie kopii
świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej  i zaświadczenia  o  wyniku  egzaminu
ósmoklasisty  poświadczonych  przez  dyrektora  szkoły,  którą  ukończył  kandydat;
wprowadzenie  do  Systemy  ocen  uzyskanych  na  świadectwie  ukończenia  szkoły
podstawowej, liczby punktów z egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięć.

 Do 5 sierpnia 2022 – weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków i dokumentów
spełniających przez kandydat warunków poświadczonych w oświadczeniach.

 11 sierpnia 2022– ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.



 Od  16 sierpnia  do  22  sierpnia  do  godz.  15.00  –  potwierdzenie  przez  rodzica
kandydata  lub   podjęcia  nauki  w  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  św.  Jadwigi
Królowej  w  Kielcach  poprzez  doręczenie  oryginału  świadectwa  ukończenia  szkoły
podstawowej,  oryginału  zaświadczenia  o  wynikach  egzaminu  ósmoklasisty oraz
pozostałych wymienionych dokumentów.

 23  sierpnia  2022   –  do  godz.  14.00  –  ogłoszenie  listy  kandydatów  przyjętych
i nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jadwigi Królowej

III. POTRZEBNE DOKUMENTY

I etap 

 wypełniony  wniosek  o  przejęcie  do  szkoły  ponadpodstawowej  -  wydrukowany  z  systemu
elektronicznego rekrutacji.

 opinia ks. proboszcza lub katechety.

II etap 

 kopia świadectwo ukończenia szkoły podstawowej poświadczona przez dyrektora szkoły, którą ukończył
kandydat;

 kopia  zaświadczenie o  wyniku  egzaminu  ósmoklasisty  poświadczona  przez  dyrektora  szkoły,  którą
ukończył kandydat;

III etap - po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych do Liceum:

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

 oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

 kwestionariusz z danymi ucznia;

 kartę z wyborem rozszerzeń;

 karta zdrowia;

 dwa zdjęcia legitymacyjne(format 30x42 mm);

 zdjęcie na płycie CD;

 karta informacyjna;

 akt urodzenia – do wglądu w celu weryfikacji danych.

IV. ZASADY PUNKTACJI

O przyjęciu kandydata do określonej klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych na egzaminie
ósmoklasisty  i  punktów  za  świadectwo  ukończenia  szkoły  podstawowej.  Postępowanie  kwalifikacyjne
przeprowadza  się  dla  grupy  wszystkich  kandydatów  do  określonego  rodzaju  klasy.  Do  szkoły  zostaną
przyjęci uczniowie, którzy kolejno uzyskają największą sumę punktów. Ich pozycja w rankingu odpowiada
limitowi przyjęć do określonego rodzaju klasy.

Laureaci  i  finaliści ogólnopolskich  olimpiad  przedmiotowych  oraz  laureaci  konkursów  o zasięgu
wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej
niezależnie od kryteriów. 



Punktacja:
1. Wynik egzaminu ósmoklasisty  (max  100  pkt.)  -  zawarte  w zaświadczeniu  o  wynikach  egzaminu,

wyrażone w skali procentowej z:
1) języka polskiego (max 100% x 0,35 = 35 pkt)
2) matematyki (max 100% x 0,35 = 35 pkt)

mnoży się przez 0,35
3) języka obcego nowożytnego (max 100% x 0,3 = 30 pkt) 

 mnoży się przez 0,3

2. Oceny  z  zajęć  edukacyjnych  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej  (max  72  pkt.)
z czterech przedmiotów:
1) języka polskiego,
2) matematyki
3) dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną

- ocena celująca – 18 pkt.,
- ocena bardzo dobra – 17 pkt.,
- ocena dobra – 14 pkt.,
- ocena dostateczna – 8 pkt.,
- ocena dopuszczająca – 2 pkt.

3. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:
1) ukończenie szkoły podstawowej  z wyróżnieniem – 7 pkt
2) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim:

a. tytuł finalisty jednego konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,

3) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b. dwóch lub więcej tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c. dwóch lub więcej tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
d. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
e. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
f. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.,

4) zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
b. dwóch lub więcej tytuł laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
c. dwóch lub więcej tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,
d. tytuł  finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – 7 pkt.,
e. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – 3 pkt.,
f. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – 2 pkt.,

5) uzyskanie  wysokiego  miejsca  w  zawodach  wiedzy  innych  niż  ww.,  artystycznych  lub  sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblach: 

a) powiatowym – 1 pkt, 
b) wojewódzkim – 2 pkt;
c) krajowym - 3 pkt
d) międzynarodowym – 4 pkt



        /zgodnie z wykazem konkursów/
6) osiągnięcia  w  aktywności  społecznej  na  rzecz  środowiska  szkolnego,  innych  ludzi,  zwłaszcza  w  formie

wolontariatu– maksymalnie 3 pkt.

4. Dodatkowe punkty przyznane przez komisję rekrutacyjną w LO im. św. Jadwigi Królowej (max  
10 pkt.):
– za potwierdzoną działalność w katolickich stowarzyszeniach młodzieżowych i ruchach kościelnych –  0 - 4

pkt
– z rekomendacji Rady Pedagogicznej absolwenci  Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Maryi z Nazaretu w

Kielcach  0- 6 pkt.

Ze  świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej  do  obliczeń  uwzględniane  będą  oceny  z czterech
przedmiotów:

I przedmiot II przedmiot III przedmiot IV przedmiot

KLASA „A” język polski matematyka
historia

lub
biologia

j. angielski

KLASA „ B” język polski matematyka biologia chemia

KLASA „C” język polski matematyka
fizyka

lub
chemia

j. angielski


