
Załącznik do Zarządzenia nr 6/2021 Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Białymstoku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Białymstoku na rok szkolny 2021/2021. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

do I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 

na rok szkolny 2021 /2022 

 

 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonalności jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1394 ze. zm.) 

§ 1. Słowniczek. 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o I LO lub szkole rozumie się przez to  

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o komisji lub komisji rekrutacyjnej, 

rozumie się przez to komisję rekrutacyjną I Liceum Ogólnokształcącego, powołaną przez 

dyrektora szkoły Zarządzeniem nr 5/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. 

§ 2. Przepisy ogólne. 

1. Niniejszy regulamin określa:  

1) zadania komisji rekrutacyjnej,  

2) terminarz rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Białymstoku na rok szkolny 2021/2022,  

3) kryteria rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Białymstoku na rok szkolny 2021/2022,  

4) charakterystykę klas pierwszych. 

2. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzane będzie  

z wykorzystaniem systemu informatycznego.  
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3. Terminarz rekrutacji opracowany jest na podstawie harmonogramu rekrutacji 

ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki.  

 

 § 3. Komisja rekrutacyjna. 

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej 

imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.  

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.  

4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.  

5. Listy, o których mowa w ust. 2 i 4, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona  

i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę 

punktów, która uprawnia do przyjęcia.  

§ 4. Terminarz rekrutacji. 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do I LO wraz z dokumentami.  

od 17 maja 2021 r.  

21 czerwca 2021 r.  

do godz. 15.00
 

2 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do I LO 

wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna) oraz dwóch zdjęć podpisanych 

na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata. 

od 17 maja 2021 r  

do 21 czerwca 2021 r. 

do godz. 15.00 

3 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do I LO o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym 

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na 

zamianę szkół do których kandyduje.  

od 25 czerwca 2021 r. do 14 

lipca 2021 r. do godziny 15.00 

4 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie  

przez kandydata warunków poświadczanych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.  

do 14 lipca 2021 
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5 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  

do I LO i dokumentów potwierdzających spełnianie  

przez kandydata warunków lub kryteriów branych  

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.  

do 21 lipca 2021 r. 

6 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych.  

22 lipca 2021 r. 

7 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej. 

od 23 lipca 2021 r. 

do 30 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

2 sierpnia 2021 r. 

do godz. 14.00 

9 Poinformowanie przez Dyrektora I LO Podlaskiego Kuratora 

Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.  
2 sierpnia 2021 r. 

10 
Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty 

informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 

ponadpodstawowych.  

do 3 sierpnia 2021 r. 

11 Wystąpienie do komisji o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia.  
do 5 sierpnia 2021 r. 

12 Sporządzenie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

do 3 dni od dnia wystąpienia o 

sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

13 
Wniesienie do Dyrektora I LO odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji.  

 

do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

14 Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołań od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora szkoły.  

 

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w godzinach 7.30 – 15.30. 

§5. Kryteria rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 

w Białymstoku. 

1. W przypadku kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej o przyjęciu 

decyduje liczba punktów możliwych do uzyskania za:  

1) wyniki egzaminu ośmioklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu;  

2) oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych spośród: fizyki, chemii, biologii, geografii, języka obcego nowożytnego, 

informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie;  

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  
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4) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, w tym osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, zgodne  

z Zarządzeniem Nr 15/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021 r. w 

sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia 

miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych  

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim. 

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi łącznie 200.  

3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:  

1) wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego  

b) matematyki 

  mnoży się przez 0,35; 

2) wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka nowożytnego 

 mnoży się przez 0,3. 

4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone 

w stopniu:  

a) celującym - przyznaje się po 18 punktów,  

b) bardzo dobrym - po 17 punktów,  

c) dobrym - po 14 punktów,  

d) dostatecznym - po 8 punktów,  

e) dopuszczającym - po 2 punkty.  

5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się  

7 punktów. 

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:  

1)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 
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3)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 

punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego  

lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego  

lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 

punkty; 

4)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących 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 – 

przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 

punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 

punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty. 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty. 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione  

w pkt a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

(W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  

z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz 

z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z 

tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18.) 
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7. Za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

na podstawie art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na 

punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, które są 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

- bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

- dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

- dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

- dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród biologia, 

chemia, fizyka, geografia lub historia, oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

- bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

- dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

- dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

- dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty. 

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty  

z języka polskiego lub/i matematyki, na podstawie 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 

przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 8 oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, z danych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz których dotyczy zwolnienie.  

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

z języka obcego nowożytnego, na podstawie art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy, przelicza się na 

punkty, w sposób określony w ust. 8. ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  

11. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

12. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły  

w pierwszej kolejności oraz uzyskują 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.  

13. Preferencje przy przyjmowaniu do szkoły:  

1) w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w pierwszej 

kolejności będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi 

możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej.  

2) w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje 
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wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie kryteria:  

a) wielodzietność rodziny kandydata,  

b) niepełnosprawność kandydata 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

3) Kryteria wymienione w ust.13. pkt. 2. mają jednakową wartość.  

§ 6. Procedury odwoławcze.  

1. Do dnia 5 sierpnia 2021 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.  

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 

liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy 

skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.  

§ 7. Charakterystyka profili klas. 

Liczba godzin przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym dotyczy 4-letniego 

cyklu kształcenia.  

1.  Klasa Alfa α 

Przedmioty rozszerzone: 

a) biologia – 18 godzin, 

b) chemia – 18 godzin, 

c) matematyka -20 godzin. 

Języki obce nowożytne: język angielski i do wyboru jeden spośród następujących: język 

francuski, język hiszpański, język niemiecki i język rosyjski. 

Przedmioty dodatkowe do wyboru przez ucznia spośród następujących: 

a) łacina w medycynie, 

b) język angielski w medycynie, 

c) młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, 

d) nauka gry w szachy, 

e) taniec towarzyski, 
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f) historia sztuki, 

g) filozoficzny Lego – Logos, 

h) zajęcia teatralne z grupą „Na Skraju”. 

Opis klasy: 

Klasa Alfa - α jest dedykowana ambitnym i pracowitym młodym ludziom, dla których 

wytężona praca pod kierunkiem profesjonalnej kadry pedagogicznej łączy się  

z przyjemnością związaną z zagłębianiem pasjonujących  naukowych dziedzin przyszłości. 

Medycyna, farmacja, biotechnologia, bioinżynieria medyczna to tylko niektóre kierunki, które 

czekają na wspaniałych absolwentów naszej szkoły. Szkoła dysponuje nowocześnie 

wyposażonymi laboratoriami. Zainteresowani uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach 

dodatkowych, takich jak łacina w medycynie oraz język angielski w medycynie. Uczniów 

klasy Alfa zapraszamy do udziału w olimpiadach: chemicznej, biologicznej, ekologicznej 

oraz matematycznej. 

2. Klasa Beta β 

Przedmioty rozszerzone: 

a) biologia – 18 godzin,  

b) chemia – 18 godzin. 

Języki obce nowożytne: język angielski i do wyboru jeden spośród następujących: język 

francuski, język hiszpański, język niemiecki i język rosyjski. 

Przedmioty dodatkowe do wyboru przez ucznia spośród następujących: 

a)  łacina w medycynie, 

b) język angielski w medycynie, 

c) młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, 

d) nauka gry w szachy, 

e) taniec towarzyski, 

f) historia sztuki, 

g) filozoficzny Lego – Logos, 

h) zajęcia teatralne z grupą „Na Skraju”. 

 

Opis klasy: 

Klasa Beta - β jest propozycją adresowaną do kandydatów ze sprecyzowanymi planami na 

przyszłość – których celem jest podjęcie studiów na kierunkach: medycyna, stomatologia, 

farmacja, weterynaria i pokrewnych. Młodzież uczy się biologii oraz chemii na poziomie 

rozszerzonym, czyli przedmiotów punktowanych podczas rekrutacji na wszystkich 

kierunkach medycznych w Polsce. Zajęcia  

z biologii i chemii prowadzone są przez bardzo dobrze wykształconych nauczycieli i 

odbywają się w szkolnych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoryjny. 

Zainteresowani uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach dodatkowych, takich jak łacina w 

medycynie oraz język angielski w medycynie. Uczniów klasy Beta zapraszamy ponadto do 

udziału w olimpiadach: chemicznej, biologicznej oraz ekologicznej. 

 

 



9 
 

 

3. Klasa Gamma γ 

Przedmioty rozszerzone: 

a) matematyka – 24 godziny, 

b) geografia – 15 godzin, 

c) język angielski – 18 godzin. 

Języki obce nowożytne: język angielski i do wyboru jeden spośród następujących: język 

francuski, język hiszpański, język niemiecki i język rosyjski. 

Przedmioty dodatkowe do wyboru przez ucznia spośród następujących: 

a) łacina w medycynie, 

b) język angielski w medycynie, 

c) młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, 

d) nauka gry w szachy, 

e) taniec towarzyski, 

f) historia sztuki, 

g) filozoficzny Lego – Logos, 

h) zajęcia teatralne z grupą „Na Skraju”. 

Opis klasy: 

Klasa Gamma - γ jest propozycją skierowaną do osób, które planują studiowanie nauk 

ścisłych i mają zacięcie biznesowe. Dużym atutem tego profilu jest jego uniwersalność. 

Absolwent nie musi ograniczać się w dalszych planach edukacyjnych do tylko jednego typu 

uczelni. Ma to ogromne znaczenie przy nieustannie zmieniającym się rynku pracy. 

Absolwenci tego profilu podejmują studia na przykład w renomowanej Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych 

zajęciach, takich jak młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Uczniów klasy Gamma zapraszamy 

ponadto do udziału w olimpiadach: geograficznej, matematycznej, języka angielskiego czy 

lingwistyki matematycznej. Absolwenci tej klasy są przygotowani do podjęcia studiów na 

takich kierunkach jak: matematyka, geografia, język angielski, ekonomia, zarządzanie oraz 

inne pokrewne.  

 

4. Klasa Delta δ 

Przedmioty rozszerzone: 

a) matematyka 26 godzin, 

b) informatyka – 10 godzin, 

c) język angielski 18 godzin. 

Języki obce nowożytne: język angielski i do wyboru jeden spośród następujących: język 

francuski, język hiszpański, język niemiecki i język rosyjski. 

Przedmioty dodatkowe do wyboru przez ucznia spośród następujących: 

a)  łacina w medycynie, 

b) język angielski w medycynie, 

c) młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, 

d) nauka gry w szachy, 
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e) taniec towarzyski, 

f) historia sztuki, 

g) filozoficzny Lego – Logos, 

h) zajęcia teatralne z grupą „Na Skraju”. 

Opis klasy: 

Klasa Delta - δ słynie z wielkich sukcesów podczas olimpiady informatycznej oraz wysokich 

wyników z egzaminu maturalnego z informatyki. Jej absolwenci dostają się na renomowane 

uczelnie, a po ukończeniu studiów podejmują pracę dla tak znanych firm jak Facebook czy 

Google. Uczniowie korzystają z nowoczesnych pracowni informatycznych. Rozwijają swoją 

wiedzę poprzez udział w warsztatach informatycznych oraz obozach naukowych – tzw. 

„ilocampach”, cieszących się ogromną popularnością. Zainteresowani uczniowie mogą 

dodatkowo trenować swój intelekt podczas nauki gry w szachy. Uczniów klasy Delta 

zapraszamy do udziału w olimpiadach: informatycznej, matematycznej, języka angielskiego i 

lingwistyki matematycznej. Absolwenci tego profilu mogą podjąć studia na takich kierunkach 

jak: informatyka, matematyka, język angielski, elektronika i pokrewne. 

 

5. Klasa Epsilon Ɛ 

Przedmioty rozszerzone: 

a) język polski – 24 godziny, 

b) historia – 16 godzin, 

c) wiedza o społeczeństwie – 10 godzin. 

Języki obce nowożytne: język angielski i do wyboru jeden spośród następujących: język 

francuski, język hiszpański, język niemiecki i język rosyjski. 

Przedmioty dodatkowe do wyboru przez ucznia spośród następujących: 

a)  łacina w medycynie, 

b) język angielski w medycynie, 

c) młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, 

d) nauka gry w szachy, 

e) taniec towarzyski, 

f) historia sztuki, 

g) filozoficzny Lego – Logos, 

h) zajęcia teatralne z grupą „Na Skraju”. 

Opis klasy: 

Klasa Epsilon Ɛ jest propozycją dla humanistów. Nauczyciele towarzyszą uczniom w ich 

podróży po literaturze, historii i współczesności. Wielu uczniów sięga po najwyższe laury  

w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Współpraca z Uniwersytetem w Białymstoku 

(np. Wydziałem Prawa) otwiera przed naszymi uczniami drzwi do prawdziwego świata. 

Mamy nadzieję, że już wkrótce powrócimy do naszych praktyk i spotkamy się np. na 

symulacjach rozpraw sądowych. Uczniowie będą uczyć się od praktyków i doskonalić nabyte 

umiejętności.  

 

6. Klasa Dzeta ζ 

Przedmioty rozszerzone: 
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a) język polski – 24 godzin,  

b) biologia – 18 godzin, 

c) język angielski – 18 godzin. 

Języki obce nowożytne: język angielski i do wyboru jeden spośród następujących: język 

francuski, język hiszpański, język niemiecki i język rosyjski. 

Przedmioty dodatkowe do wyboru przez ucznia spośród następujących: 

a) łacina w medycynie, 

b) język angielski w medycynie, 

c) młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, 

d) nauka gry w szachy, 

e) taniec towarzyski, 

f) historia sztuki, 

g) filozoficzny Lego – Logos, 

h) zajęcia teatralne z grupą „Na Skraju”. 

1) Opis klasy: 

Klasa Dzeta - ζ jest tegoroczną nowością w ofercie naszej szkoły. Skierowana jest do osób, 

które myślą w swojej przyszłości o studiowaniu kierunków psychologicznych oraz 

pedagogicznych. Młodzież uczy się biologii, języka polskiego oraz języka angielskiego na 

poziomie rozszerzonym w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Celem nauki na tym 

profilu jest zdobycie całościowej wiedzy na temat zagadnień związanych z wymiarem 

biologicznym człowieka ale i jego psychiką, relacjami międzyludzkimi czy osobowością. 

Mogą również przygotowywać się do olimpiad: z języka polskiego, biologii, filozofii oraz 

języka angielskiego. Absolwenci tego profilu mogą podjąć studia na takich kierunkach jak: 

psychologia, kognitywistyka, filozofia, socjologia, pedagogika oraz innych pokrewnych.  

 

7. Klasa Omega Ω 

Przedmioty rozszerzone: 

a) matematyka – 28 godzin, 

b) fizyka – 18 godzin. 

Języki obce nowożytne: język angielski i do wyboru jeden spośród następujących: język 

francuski, język hiszpański, język niemiecki i język rosyjski. 

Przedmiot uzupełniający - trening kreatywności – Destination Imagination 

Przedmioty dodatkowe do wyboru przez ucznia spośród następujących: 

a)  łacina w medycynie, 

b) język angielski w medycynie, 

c) młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, 

d) nauka gry w szachy, 

e) taniec towarzyski, 

f) historia sztuki, 

g) filozoficzny Lego – Logos, 

h) zajęcia teatralne z grupą „Na Skraju”. 

1) Opis klasy: 
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Klasa Omega - Ω jest propozycją dla osób, które planują studia politechniczne  

w zakresie nauk ścisłych. Nasi uczniowie poruszają się po drogach fizyki i matematyki, które 

nauczane są w zakresie rozszerzonym. W tej drodze towarzyszą im dobrze przygotowani 

nauczyciele. Oprócz przedmiotów rozszerzonych, uczniowie uczestniczą w dodatkowych 

zajęciach z treningu kreatywności – Destination Imagination. Zajęcia te bazują na koncepcji 

myślenia rozbieżnego, które zakłada, że istnieje więcej niż jedna droga rozwiązania 

problemu. Zajęcia rozwijają kreatywność, innowacyjność, uczą pracy zespołowej oraz 

dobrego zarządzania swoim czasem. Zwieńczeniem drogi DI może być udział w 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination. Profil ten przygotowuje 

do podjęcia studiów na takich kierunkach jak m.in.: mechanika, automatyka i robotyka, 

elektronika, elektrotechnika i pokrewne. 

 

§ 7. Rady dla kandydata. 

 

1. Zanim podejmiesz decyzję o wyborze profilu, uważnie zapoznaj się z ofertą szkoły. 

2. Porozmawiaj z rodzicami, opiekunami, doradcą zawodowym lub z kimś, kto jest dla 

Ciebie autorytetem, zastanów się, w jakich przedmiotach czujesz się najlepiej. 

3. Przygotuj się na przyjemność płynącą ze zdobywania wiedzy. 

4. Regularnie odwiedzaj naszą stronę internetową www.ilo.pl. 

5. Jeśli będziesz miał do nas pytania to służymy pomocą. 

 

 

 

http://www.ilo.pl/

