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ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ 
 

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

na rok szkolny 2018/2019 
 

 

 

Podstawa prawna: 
 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami). 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 

szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 r. poz. 586) – wydane na podstawie art. 367 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe.  

 

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia  

31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły  

I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do 

publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019. 

 

 

Rekrutacja uczniów przeprowadzona zostanie do 5 klas pierwszych, w których nauczane będą 

następujące języki obce: 

 

Ia – język angielski i język francuski lub język włoski lub język niemiecki, 

 

Ib – język angielski i język niemiecki lub język hiszpański lub rosyjski, 

 

Ic – język angielski i język włoski lub język hiszpański lub język niemiecki, 

 

Id – język angielski i język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki, 

 

Ie – język angielski i język włoski lub język hiszpański lub język niemiecki (jest to klasa  

usportowiona dla kandydatów uprawiających wyczynowo w klubach różne dyscypliny 

sportu). 
 

 

 

Limit miejsc w szkole 140 
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W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM DO POSZCZEGÓLNYCH 

KLAS UWZGLĘDNIANE BĘDĄ OCENY Z CZTERECH 

NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW WYMIENIONE NA 

ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM: 

 

Nazwa 

oddziału 

Przedmioty w 

zakresie 

rozszerzonym 

Przedmioty 

uzupełniające 

Pierwszy język obcy 
(kontynuacja) 

Drugi  

język obcy (kontynuacja lub 

od podstaw) 

Zajęcia edukacyjne 
punktowane przy rekrutacji 

wg ocen na świadectwie 

gimnazjalnym 

a 

Przedmioty w 

zakresie 

rozszerzonym będą 
realizowane od 

klasy drugiej w 

oddziałach lub 
grupach 

międzyoddziało-

wych. Uczniowie 

wybiorą dwa lub 
trzy przedmioty 

spośród oferty 

przedstawionej 
przez szkołę, 

uwzględniające ich 

zainteresowania 

związane z różnymi 
kierunkami 

przyszłych studiów  

 

historia i 

społeczeństwo  

 
lub  

 

przyroda 
 

lub  

 

biomedyczne 
podstawy 

rozwoju 

człowieka 
 

lub 

podstawy 

turystyki  
i 

krajoznawstwa 

 

język angielski 
3/3/3 

język francuski lub włoski 

lub niemiecki 
2/2/2 

język polski, matematyka 

i do wyboru dwa 

przedmioty spośród:  

j. angielski, biologia, 

chemia, fizyka, geografia, 

historia wos, z najwyższą 

oceną 

b 

język angielski 

3/3/3 

język niemiecki lub 
hiszpański lub rosyjski 

2/2/2 

język polski, matematyka 

i do wyboru dwa 

przedmioty spośród:  

j. angielski, biologia, 

chemia, fizyka, geografia, 

historia wos, z najwyższą 

oceną 

c 

język angielski 
3/3/3 

język włoski lub hiszpański 

lub niemiecki  

2/2/2 

język polski, matematyka 

i do wyboru dwa 

przedmioty spośród:  

j. angielski, biologia, 

chemia, fizyka, geografia, 

historia wos, z najwyższą 

oceną 

d 

język angielski 

3/3/3 

język włoski lub rosyjski 
lub niemiecki  

2/2/2 

język polski, matematyka 

i do wyboru dwa 

przedmioty spośród:  

j. angielski, biologia, 

chemia, fizyka, geografia, 

historia wos, z najwyższą 

oceną 

e 

język angielski 
3/3/3 

język włoski lub hiszpański 

lub niemiecki 
2/2/2 

język polski, matematyka 

i do wyboru dwa 

przedmioty spośród:  

j. angielski, biologia, 

chemia, fizyka, geografia, 

historia, wos, 

wychowanie fizyczne z 

najwyższą oceną 
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KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY Z ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA 

GIMNAZJUM 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 

wychowanie fizyczne 

celujący – 18 punktów 

bardzo dobry – 17 punktów 

dobry – 14 punktów 

dostateczny – 8 punktów 

dopuszczający – 2 punkty 

 

Świadectwo ukończenia gimnazjum 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 

przedmiotowym o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego – 10 punktów, 

 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: 

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 

gimnazjum, 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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 międzynarodowym – 4 punkty, 

 krajowym - 3 punkty, 

 wojewódzkim – 2 punkty, 

 powiatowym – 1 punkt. 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczna w charakterze 

wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum 

3 punkty 

Liczba punktów za oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum i za szczególne osiągnięcia ucznia - maksymalnie 100 punktów 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

 - język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 

(max 20 punktów), 

 - historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za 

każdy uzyskany procent (max 20 punktów), 

 - matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 

(max 20 punktów), 

 - przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy 

uzyskany procent (max 20 punktów), 

 - język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,2 

punktu za każdy uzyskany procent (max 20 punktów). 

maksymalnie 100 punktów 

Maksymalna możliwa liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 punktów 

 
 

 

W przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, 

historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki geografii i języka obcego 

nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty 

(język polski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język angielski, język 

francuski, język niemiecki, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie), laureaci konkursów 

przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, 

wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program 

obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 

przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, przyjmowani są niezależnie od kryteriów.  

 

 

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. 
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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 gimnazjum. 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI 
 

 

Od 18 maja do 18 czerwca 2018r.  

(w postępowaniu uzupełniającym od 13 lipca do 17 lipca 2018r.) 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek i dwa podpisane zdjęcia należy złożyć  

w sekretariacie IV LO im. M. Skłodowskiej – Curie w białej teczce  z gumką opisanej  

wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej i w gablocie szkolnej. 

 

 

Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwa ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczeń 

lekarskich, orzeczeń poradni specjalistycznych,  

 

Uwaga: 

Kandydaci do grupy usportowionej klasy Ie zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie 

potwierdzające uprawianie dyscypliny sportu, wystawione przez klub sportowy lub 

stowarzyszenie, którego są członkami. 
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Do 05 lipca 2018r. 

(w postępowaniu uzupełniającym do 09 sierpnia 2018r.) 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

 

06 lipca 2018r.  

(w postępowaniu uzupełniającym 10 sierpnia 2018r.) 
 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

 

 

Od 06 lipca do 12 lipca 2018r. 

(w postępowaniu uzupełniającym do 13 sierpnia 2018r.) 

 

Rodzice kandydata albo kandydat pełnoletni zobowiązani są do potwierdzenia woli 

przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty zdrowia  

z gimnazjum. 

 

 

 

13 lipca 2018r. 

(w postępowaniu uzupełniającym 14 sierpnia 2018r.) 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

oraz podanie informacji o ewentualnych wolnych miejscach. 

 

 

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 
 

 

W terminie 7 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 7 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 7 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. 

 

 


