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ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ  

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Chorzowie 

na rok szkolny 2020/2021 
 

 

 

Podstawa prawna: 
 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami). 

 

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

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz.U. z 2019 poz. 1717).  

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.). 

 

 

 

Kryteria rekrutacji: 
 

IV LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Chorzowie uczestniczy w systemie rekrutacji 

elektronicznej kandydatów do klas pierwszych. Uczeń-kandydat poddaje się jej wynikom. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 IV LO im. Marii Skłodowskiej - Curie w Chorzowie prowadzi 

nabór do czterech klas pierwszych, liczących po 30 uczniów: 

 

Limit miejsc w szkole 120 
 

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech 

szkół. W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów, które należy wpisać  

w kolejności zgodnej z preferencjami kandydata. 

 

Kandydat wprowadza podanie przez system rekrutacji elektronicznej oraz składa dokumenty 

jedynie w szkole pierwszego wyboru (wniosek wydrukowany z systemu rekrutacyjnego wraz 

z dokumentami: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą). 
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OPIS ODDZIAŁÓW 
 

 

Nazwa 

oddziału 

Przedmiot 

realizowany w 

klasie pierwszej 

Przedmioty w 

zakresie 

rozszerzonym 

Języki obce 

zakres podstawowy 

Zajęcia edukacyjne 

punktowane przy rekrutacji 

wg ocen na świadectwie 

ukończenia szkoły 

podstawowej 

a filozofia 
j. angielski, 

geografia 

język angielski 

3/3/3/3 

do wyboru jeden z: 

język włoski lub hiszpański 

lub niemiecki 

2/2/2/2 

język polski, matematyka 

i do wyboru dwa 

przedmioty spośród:  

j. angielski, biologia, 

chemia, fizyka, geografia, 

historia, wos z najwyższą 

oceną 

b filozofia 
biologia, 

geografia 

język angielski 

3/3/3/3 

do wyboru jeden z: 

język włoski lub hiszpański 

lub niemiecki 

2/2/2/2 

język polski, matematyka 

i do wyboru dwa 

przedmioty spośród:  

j. angielski, biologia, 

chemia, fizyka, geografia, 

historia, wos z najwyższą 

oceną 

c filozofia 

biologia, 

chemia  

lub j. angielski* 

 

język angielski 

3/3/3/3 

do wyboru jeden z: 

język włoski lub hiszpański 

lub niemiecki 

2/2/2/2 

język polski, matematyka 

i do wyboru dwa 

przedmioty spośród:  

j. angielski, biologia, 

chemia, fizyka, geografia, 

historia, wos z najwyższą 

oceną 

d filozofia 
j. polski, 

historia 

język angielski 

3/3/3/3 

do wyboru jeden z: 

język włoski lub hiszpański 

lub niemiecki 

2/2/2/2 

język polski, matematyka 

i do wyboru dwa 

przedmioty spośród:  

j. angielski, biologia, 

chemia, fizyka, geografia, 

historia, wos z najwyższą 

oceną 

 

 
*Powstanie rozszerzenia z chemii lub j. angielskiego będzie uzależnione od indywidualnych wyborów uczniów. 

 

 



3 

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY Z ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA 

SZKOŁY ORAZ ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 
 

KRYTERIUM PUNKTACJA 

PUNKTY ZA OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

język polski 

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 

biologia 

chemia 

fizyka 

geografia 

historia 

matematyka 

wiedza o społeczeństwie 

 

celujący – 18 punktów 

bardzo dobry – 17 punktów 

dobry – 14 punktów 

dostateczny – 8 punktów 

dopuszczający – 2 punkty 

 

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 

 

7 punktów 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem  

o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 

kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 

 – 10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 7 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 5 punktów, 

 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem  

o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 

turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 10 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 4 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 3 punkty. 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem 

przedmiotowym o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego – 10 punktów, 

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, 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 

punktów. 
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 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 3 punkty. 
 

Uzyskanie wysokiego miejsca zawodach wiedzy innych niż 

wymienione powyżej, artystycznych i sportowych, 

organizowanym przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym – 4 punkty, 

 krajowym - 3 punkty, 

 wojewódzkim – 2 punkty, 

 powiatowym – 1 punkt. 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na 

rzecz środowiska lokalnego, w szczególności w formie 

wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

3 punkty 

Liczba punktów za oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły i za szczególne osiągnięcia ucznia - maksymalnie 100 punktów 

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

 język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent 

(max 35 punktów), 

 matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent 

(max 35 punktów), 

 język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,3 

punktu za każdy uzyskany procent (max 30 punktów). 

 

maksymalnie 100 punktów 

Maksymalna możliwa liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 punktów 

 

 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

szczegółowe zasady przeliczania ocen z określonych przedmiotów wymienionych  

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej precyzuje Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  

i placówek i centrów (Dz.U. z 2019 poz. 1717). 
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Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora 

oświaty oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej 

przez podmioty wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do 

szkoły w pierwszej kolejności. 

 

 

Zasady i tryb przyjmowania do szkoły osób niebędących obywatelami polskimi oraz 

obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach innych 

państw regulują odrębne przepisy. 

 

 

Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą 

uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

 
 

1) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów 

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

2) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są 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, o których mowa w pkt 2, mają jednakową wartość. 

4) W przypadku nie wystąpienia żadnego z kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 o przyjęciu 

kandydata decyduje wyższa średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły. 
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI 
 

 

 

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek należy złożyć w sekretariacie IV LO wraz z dwoma 

zdjęciami, na odwrocie których kandydat wypisuje następujące dane: imię, nazwisko, adres, 

datę urodzenia i numer PESEL). 

 
UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać 
elektronicznie na adres mailowy szkoły: chorzowlo4@curie.edu.pl (w tytule należy 
wpisać : „wniosek-rekrutacja”) 
Wraz z wnioskiem należy przesłać informację o wyborze drugiego języka obcego. 
Kandydat korzystający z tego sposobu rekrutacji dostarcza do sekretariatu dwa opisane 
jak wyżej zdjęcia w terminie od 19 do 26 sierpnia 2020r. 

 

 

 

Od 26 czerwca do 10 lipca  2020 r. do godz. 15 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły oraz zaświadczeń lekarskich i orzeczeń poradni specjalistycznych.  

 

 

 

Od 31 lipca do 4 sierpnia  2020 r. do godz. 15 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana 

szkół do których kandyduje 

 

 

 

Do 4 sierpnia 2020 r. 
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych  

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

 

 

 

Do 11 sierpnia 2020 r. 
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonym przez wójta 

(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

 

mailto:chorzwlo4lo@curie.edu.pl
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12 sierpnia 2020 r.  
 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych. 

 

 

 

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. 

 

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego 

woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły  

i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone  

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

 

 

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

oraz podanie informacji o ewentualnych wolnych miejscach. 

 

 

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 
 

 

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły rodzic kandydata ma możliwość złożenia wniosku do 

komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienia odmowy przyjęcia  

 

W terminie 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic 

kandydata ma możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia  

 

W terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego  

w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy 

skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

 


