
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 3   

        tel. (85) 6822496     

        e-mail:  sekretariat@bialorushajnowka.pl  
www.bialorushajnowka.pl 

 

 

Informacje i procedury rekrutacyjne 

II Liceum Ogólnokształcącego  

z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce  

na rok szkolny 2021/22 

 
 

 

 W roku szkolnym 2021/22 nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym 

odbywać się będzie od pierwszego semestru klasy pierwszej w systemie 

międzyoddziałowym (uczeń ma wpływ na tworzenie swojego profilu edukacyjnego). 

 

• Uczeń wybiera trzy przedmioty rozszerzone: 

 Język obcy - jeden spośród: j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki. 

 Para rozszerzeń spośród: 

 matematyka - fizyka 

 matematyka - informatyka 

 matematyka - chemia 

 biologia - chemia 

 biologia - matematyka 

 biologia - język polski 

 j. polski - WOS 

 j. polski - historia 

 
 

Drugi język obcy (inny niż w zakresie rozszerzonym) będzie nauczany w zakresie 

podstawowym do wyboru spośród czterech: 

j. angielski,  j. rosyjski,  j. niemiecki, j. francuski 

 



Wszyscy uczniowie uczą się języka białoruskiego  w zakresie podstawowym  w 

wymiarze 3 godzin  tygodniowo. Dodatkowo uczeń może wybrać nauczanie języka 

białoruskiego w zakresie rozszerzonym w wymiarze 5 godzin tygodniowo. 

W szkole tworzony jest oddział, w którym część zajęć odbywa się dwujęzycznie ( w 

języku polskim i białoruskim). Oddział może liczyć od 7 do 24 uczniów. 

Planowane przedmioty objęte nauczaniem w formie dwujęzycznej to: edukacja dla 

bezpieczeństwa, historia, muzyka, geografia, przy możliwości objęcia tą formą nauczania 

dodatkowo języka angielskiego i zajęć WF. 

 

 W szkole można uczęszczać na lekcje religii prawosławnej, religii katolickiej 

lub etyki. 

 

Miejsce i termin składania dokumentów: 
 

Kandydaci do II LO z DNJB składają wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania na 

stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA) w sekretariacie szkoły w terminie od 17 maja 

do 21 czerwca 2021 r . 
 

Warunki przyjęcia. 
 

Do szkoły zostanie przyjętych 90 kandydatów posiadających świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. 
 

W przypadku większej liczby kandydatów pod uwagę są brane łącznie następujące 

kryteria: 
 

1. Oceny na świadectwie z języka polskiego i matematyki.  

 

2. Oceny z dwóch przedmiotów wybranych spośród: fizyka, geografia, chemia, biologia, 

historia, język obcy. 

 

3. Ocena na świadectwie z języka białoruskiego (dodatkowo punktowana). 

 

4. Osiągnięcia ucznia potwierdzone wpisem na świadectwie szkolnym. 

 

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad oraz laureaci konkurów wiedzy o zasięgu     

wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani poza kolejnością. 

 

6. Rekrutacja do oddziału, w którym część zajęć odbywa się dwujęzycznie (w języku polskim 

i białoruskim) następuje poprzez wybór punktu b) we wniosku rodziców o objęcie ucznia 



nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub 

nauką własnej historii i kultury. 

 

 

 

 

 

Ważne terminy przy rekrutacji: 

 

- złożenie wniosku o przyjęcie – 17.05.2021 r. – 21.06.2021 r. (do godz. 15.00); 

- uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o 

wyniku egzaminu ósmoklasisty - 25.06.2021 r. – 14.07.2021 r.,  do godz. 15.00; 

- podanie do publicznej wiadomości listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 

22.07.2021 r.; 

- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu – od 23.07. 2021 r. do 

30.07.2021 r., godz. 15.00; 

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  – 

02.08.2021 r.,  do godz. 14.00. 

 

 

 

 

 


