
XIV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO
W BIAŁYMSTOKU

OFERTA EDUKACYJNA
2019/2020

dla absolwentów 
szkoły podstawowej  

 

www.14lobialystok.pl 



OGŁASZA NABÓR
DO NASTĘPUJĄCYCH ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
dla absolwentów szkoły podstawowej

Dyrektor
XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego 

w Białymstoku

KLASA 1 A / 1B SŁUŻBY GRANICZNEJ (MUNDUROWA) 

• Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski,  
              geografia, wiedza o społeczeństwie 

 

KLASA 1C SŁUŻBY W POLICJI (MUNDUROWA)

• Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski,       
              geografia, wiedza o społeczeństwie

(SŁUŻBA GRANICZNA, SŁUŻBA W POLICJI, WOJSKO ORAZ INNE SŁUŻBY MUNDUROWE)

• Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, 
              geografia, wiedza o społeczeństwie;

• Języki obce: język angielski, język niemiecki / język rosyjski 

• Przedmiot dodatkowy: służba graniczna

• Języki obce: język angielski, język niemiecki 

• Przedmiot dodatkowy: służba w Policji

• Języki obce: język angielski, język rosyjski 

• Przedmiot dodatkowy: bezpieczeństwo narodowe

• Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski,   
              biologia, wiedza o społeczeństwie

• Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski,   
              biologia, wiedza o społeczeństwie

• Języki obce: język angielski, język rosyjski

• Przedmiot dodatkowy: ratownictwo medyczne

• Języki obce: język angielski, język rosyjski

KLASA 1D BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO (MUNDUROWA)

KLASA 1E RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (NOWOŚĆ!)

KLASA 1F PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW (SPORTOWA)



INFORMACJE DODATKOWE

• w lekcjach tańca towarzyskiego 

• w obozach szkoleniowych

• w zajęciach na strzelnicy sportowej

• w spotkaniach organizowanych na wyższych uczelniach

Uczniowie poszczególnych klas w ramach zajęć lekcyjnych uczestniczą: 

KRYTERIA REKRUTACJI

wyniki egzaminu ósmoklasisty - max 100 pkt.

oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch zajęć edukacyjnych - max 72 pkt.

ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej - 3 pkt.

osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończnia szkoły podstawowej - max 18 pkt. 

Najwyższe oceny spośród następujących zajęć: język obcy, historia, 
wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka. 

DWA WYBRANE OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI



UL. UPALNA 26 

15 – 668 BIAŁYSTOK

tel. 85 661 32 27

www.14lobialystok.pl

XIV Liceum 
Ogólnokształcące

 IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO
W BIAŁYMSTOKU

TERMINY REKRUTACJI 
DO

 XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO

W BIAŁYMSTOKU:

Składanie wniosków: 

od 13 maja do 18 czerwca 2019 r. do godz. 16.00

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 16.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 

5 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole 
poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

do 10 lipca 2019 r. do godz. 16.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 
12 lipca 2019 r. o godz. 10.00


