
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

II Liceum Ogólnokształcące 

z Białoruskim Językiem Nauczania 

im. Bronisława Taraszkiewicza 
w Bielsku Podlaskim, ul. Kopernika 4 

http://www.lozbjn.edu.pl 

tel. 85 833 21 42, fax 85 730 66 90 

e-mail: lozbjn@gmail.com 

Stawiamy na jakość nauczania 
Nasi absolwenci studiują na najlepszych uczelniach w kraju 

Dajemy możliwości poszerzania wiedzy 

w ponad 30 kołach zainteresowań. 

Wolny czas możesz spędzić na zajęciach sportowych, 

śpiewając w zespołach „Spadczyna” lub „Wianok”, 

redagując szkolną gazetkę „Lawa”, pracując w radiowęźle, 

działając w Klubie Spraw Polsko – Białoruskich, 

współtworząc stronę internetową Liceum, tworząc spektakle w grupie teatralnej. 

 

Jesteśmy najlepszą szkołą 

w powiecie bielskim. 

Jeżeli chcesz poznać smak bycia studentem 

ucząc się w liceum – koniecznie przyjdź do nas. 

Prowadzimy nabór do klas z rozszerzonym programem: 

 matematyki, informatyki i fizyki 

 biologii i chemii, 

 historii, j. angielskiego i j. rosyjskiego,  

 matematyki, geografii, j. angielskiego lub j. rosyjskiego 
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Według  Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 

uplasowaliśmy się na 11. miejscu w woj. podlaskim. 

 W Podrankingu Olimpijskim 2015 

 znaleźliśmy się na 50. miejscu w Polsce. 
 

 

 
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na naszą stronę internetową 

www.lozbjn.edu.pl 
 

W naszym Liceum uczą się absolwenci gimnazjów: Nr 1, 2, 3 

z Bielska Podlaskiego, z Augustowa, Bociek, Czeremchy, Czyż, 

Grodziska, Hajnówki, Kleszczel, Krakowa, Mielnika, Moniek, 

Narewki, Narwi, Oleksina, Orli,  Siemiatycz,  Wyszek, Żagania. 
 

Ty również możesz być wśród nas 

 

ZAPRASZAMY! 
 

Kryteria przyjmowania uczniów do klasy pierwszej: 
§ 1 

1. Ilość punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do II LO z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku 

Podlaskim wynosi maksymalnie 200 (za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażane w skali procentowej mnożonej 
przez współczynnik 0,2 dla zadań z zakresu:1)języka polskiego; 2)historii i wiedzy o społeczeństwie; 3)matematyki; 

4)przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 5)języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym – maksymalnie 100pkt. , za oceny końcowe w gimnazjum – maksymalnie 60pkt., inne osiągnięcia 
kandydata ze świadectwa ukończenia gimnazjum – maksymalnie 40pkt.). 

§ 2 

1. Punkty przyznawane są za oceny końcowe w gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych przez kandydata 
spośród następujących zajęć edukacyjnych: matematyka, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, język obcy. 

§ 3 

1. Punkty obliczane są według następujących zasad: 
 a) ocena celująca – 15pkt. 

b) ocena bardzo dobra – 13pkt. 

c) ocena dobra – 10pkt. 
d) ocena dostateczna – 6pkt. 

§ 4 

1. Punkty przyznawane za osiągnięcia ucznia: 
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 10pkt. 

b) udział w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty z następujących przedmiotów:  
język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, historia, geografia, język angielski, język niemiecki, 

język białoruski, język rosyjski, język francuski, plastyka, a także w konkursie Wiedzy Obywatelskiej i 
Ekonomicznej: 

- finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12pkt. 

- finalista konkursu wojewódzkiego – 11pkt. 

c)  uzyskane wysokie miejsce w zawodach artystycznych   sportowych oraz konkursach wiedzy innych 

niż wymienione w pkt. 1 lit. b, organizowanych przez kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca, nie 
więcej niż 7 pkt.) na szczeblu: 

– powiatowym – 4 pkt.   

– wojewódzkim – 5 pkt.   
– ponadwojewódzkim – 6 pkt.   

– ogólnopolskim – 7 pkt.   

(w lit. c punktowane są również: konkurs Papież Słowianin, Olimpiada Myśli Jana Pawła II – szczebel 
wojewódzki lub ogólnopolski, a także laureaci III etapu konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1939  – 1945. Polski czyn zbrojny w okresie II  wojny światowej”)  
d) uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 

podmioty działające na terenie szkoły ( pierwsze trzy miejsca, nie więcej niż 6 pkt.) na szczeblu:  

- powiatowym – 3pkt. 
- wojewódzkim – 4pkt. 

- ponadwojewódzkim – 5pkt. 
- ogólnopolskim – 6pkt. 

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska 

szkolnego (pod warunkiem, że jest to działanie długofalowe – co najmniej 1 rok) – 5pkt.  
f) za ocenę co najmniej bardzo dobrą z języka białoruskiego – 10pkt. 

1. Maksymalna ilość punktów za osiągnięcia a, b, c, d, e, f może wynosić 40. 

2. Osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły. 
§ 5 

1. Laureaci olimpiad lub  konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim przyjmowani są do 

szkoły niezależnie od kryteriów wymienionych wyżej. 
 

Składanie dokumentów od 20 kwietnia do 29 maja 2015 r. do godz. 1500. 

Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
do 1 lipca 2015 r. godz. 1500. 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu od  6 lipca do 7 lipca 2015r. do godz. 1500. 
 

Kwestionariusz kandydata jest do pobrania w sekretariacie liceum 

lub na stronie internetowej szkoły http://www.lozbjn.edu.pl 

CZEKAMY NA CIEBIE !!! 


