
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

I  Liceum Ogólnokształcącego im T. Kościuszki w Mysłowicach 

Podstawa prawna  

1. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.   

    nr 256, z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

    oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) – art. 9-15)  

2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty  Nr  OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11.02.2015 r. 

    w   sprawie  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  do   publicznych  szkół   

    dla  młodzieży:  gimnazjów,  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz   sposobu   przeliczania   na   punkty  

   zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych  

   osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych  dla młodzieży  w województwie śląskim   

   na rok szkolny 20 15 / 2016.  

3. Statut szkoły.  

§ 1 

Nabór kandydatów na rok szkolny 2015/2016 odbywa się za pośrednictwem systemu 

rekrutacji elektronicznej.  

§ 2 

 

Dla uczniów klas pierwszych w  I  Liceum Ogólnokształcącym w Mysłowicach 

przygotowanych zostanie 6 oddziałów.  Limit miejsc: w każdej klasie  biologiczno – 

chemicznej wynosi  30, w klasie ekonomiczno-biznesowej 30,  w pozostałych klasach po 24 

miejsca. 

 

Planuje się utworzyć następujące klasy/oddziały wraz z przedmiotami nauczanymi w 

zakresie rozszerzonym:  

●  klasa społeczna z zastosowaniem informatyki w logistyce i bezpieczeństwie - 24 miejsc 

          trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:  geografia, informatyka 

           do wyboru   język angielski lub wiedza o społeczeństwie 

 w tej klasie wiodącym językiem obcym jest język angielski, 

 drugi język obcy uczeń wybiera spośród niżej wymienionych: 

    język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) 

    język francuski   (od podstaw) 

    język hiszpański (od podstaw) 

    język włoski (od podstaw) 

    język rosyjski  (od podstaw) 

 

             

  

 



 

●  klasa politechniczna – 24 miejsc 

  trzy przedmioty nauczane  na poziomie rozszerzonym:  matematyka,  fizyka 

   do wyboru  informatyka  lub   język angielski             

  w tej klasie wiodącym językiem obcym jest język angielski, 

  drugi język obcy uczeń wybiera spośród niżej wymienionych:  

   język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) 

   język francuski   (od podstaw) 

   język hiszpański (od podstaw) 

   język włoski (od podstaw) 

   język rosyjski  (od podstaw) 

 

 

       ●  klasa biologiczno- chemiczna  (3 przedmioty na poziomie rozszerzonym ) -30 miejsc 

   trzy  przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym  biologia, chemia, 

   do wyboru   matematyka  lub  język angielski  

   w tej klasie wiodącym językiem obcym jest język angielski, 

   drugi język obcy uczeń wybiera spośród niżej wymienionych:  

   język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) 

   język francuski   (od podstaw) 

   język hiszpański (od podstaw) 

   język włoski (od podstaw) 

   język rosyjski  (od podstaw) 

      

     ●  klasa biologiczno – chemiczna  ( 2 przedmioty na poziomie rozszerzonym) - 30 miejsc 

    dwa  przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym   biologia, chemia, 

    w tej klasie wiodącym językiem obcym jest język angielski, 

    drugi język obcy uczeń wybiera spośród niżej wymienionych:  

    język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) 

    język francuski (od podstaw) 

    język hiszpański (od podstaw) 

    język włoski (od podstaw) 

    język rosyjski (od podstaw) 

 

       ●  klasa dziennikarsko – prawna  - 24 miejsc 

   trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:   język polski , historia, 

   do wyboru  język angielski lub wiedza o społeczeństwie 

   w tej klasie wiodącym językiem obcym jest język angielski, 

   drugi język obcy uczeń wybiera spośród niżej wymienionych:  

   język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja) 

   język francuski   (od podstaw) 

   język hiszpański (od podstaw) 

   język włoski (od podstaw) 



   język rosyjski  (od podstaw) 

       ●  klasa  ekonomiczno-biznesowa   z „Grupą skandynawską” – 30 miejsc 

            dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia, 

            do wyboru matematyka  lub  język angielski 

            Uczniowie uczestniczą w zajęciach „Grupy skandynawskiej” realizującej 

            realioznawstwo szwedzkie z elementami języka szwedzkiego. 

            W tej klasie wiodącym językiem obcym jest język angielski, 

            drugim językiem obcym język niemiecki 

            

§ 3 

1 Liczba osób w grupie międzyoddziałowej z przedmiotów w zakresie rozszerzonym i 

przedmiotów dodatkowych uzupełniających wynosi od 28  do 34 osób.  

2 W przypadku  nie zebrania się grupy  międzyoddziałowej minimum 28 osób, uczeń 

wybiera inny przedmiot spośród przedmiotów realizowanych w danym oddziale. 

3 Jeżeli dany przedmiot wybierze większa liczba niż 34 osoby, pierwszeństwo mają 

uczniowie z wyższą oceną z tego przedmiotu lub wyższą średnią ocen uzyskaną w 

pierwszym roku nauki, pozostali wybierają przedmiot spośród innych przedmiotów 

realizowanych w danym oddziale. 

4.   Limit miejsc w grupie z języka obcego wynosi  od 8 do 16 miejsc 

§ 4 

Języki obce realizowane są na zasadzie lektoratów. Uczniowie będą przydzielani do grup na 

podstawie poziomu znajomości języka ( w oparciu o informacje o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego). 

 

§ 5 

1 O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora szkoły 

2 Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z 

sumą punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym  do wyczerpania 

planowanego limitu miejsc. 

3 Suma punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym we 

wszystkich  klasach wynosi maksymalnie 200 z czego 100 pkt. przypada na egzamin 

gimnazjalny, a 100 pkt. kandydat może uzyskać łącznie za oceny z wybranych zajęć 

edukacyjnych, świadectwo z wyróżnieniem i  za inne osiągnięcia odnotowane na 

świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 



§ 6 

Zasady przyznawania punktów : 

1. Za oceny uzyskane w gimnazjum z wybranych zajęć edukacyjnych  . 

Klasy/oddziały Punktowane 

zajęcia 

edukacyjne 

Kierunki studiów 

klasa  społeczna z zastosowaniem 

informatyki w logistyce i 

bezpieczeństwie 

trzy przedmioty nauczane na poziomie 

rozszerzonym:  geografia, informatyka   

do wyboru   język angielski lub wiedza o 

społeczeństwie 

 

język polski 

język angielski 

geografia 

wiedza o 

społeczeństwie 

politechniczne, ekonomiczne, 

bezpieczeństwo narodowe, 

bezpieczeństwo wewnętrzne, 

logistyka, transport i logistyka, 

administracja i służby publiczne, 

służby graniczne i inne. 

politechniczna 

trzy przedmioty nauczane  na poziomie 

rozszerzonym:  matematyka,  fizyka   

do wyboru  informatyka  lub   język angielski             

 

język polski 

matematyka 

informatyka 

język obcy 

obowiązkowy 

w gimnazjum 

informatyka, elektronika i 

telekomunikacja, mechanika, 

mechatronika, energetyka, 

automatyka i robotyka,  

budownictwo, architektura, 

lotnictwo lub inne kierunki 

politechniczne, kierunki 

ekonomiczne: marketing, 

zarządzanie, bankowość, finanse, 

międzynarodowe stosunki 

gospodarcze, gospodarka i 

administracja publiczna i inne. 

klasa biologiczno-chemiczna     

trzy  przedmioty nauczane na poziomie 

rozszerzonym  biologia, chemia   

do wyboru   matematyka  lub  język angielski    

język polski 

biologia 

chemia 

język obcy 

obowiązkowy 

w gimnazjum 

biotechnologia, chemia, biologia, 

fizjoterapia, kierunki medyczne, 

ratownictwo medyczne, inżynieria 

środowiska, inżynieria genetyczna, 

farmacja, stomatologia, biochemia, 

technologia chemiczna, technologia 

żywności i żywienia człowieka, 

leśnictwo, psychologia,  kierunki 

politechniczne i inne. 

klasa biologiczno-chemiczna      

dwa  przedmioty nauczane na poziomie 

rozszerzonym   biologia, chemia, 

 

język polski 

biologia 

chemia 

język obcy 

obowiązkowy 

biotechnologia, chemia, biologia, 

fizjoterapia, kierunki medyczne, 

ratownictwo medyczne, inżynieria 

środowiska, inżynieria genetyczna, 

farmacja, stomatologia, biochemia, 

technologia chemiczna, technologia 

żywności i żywienia człowieka, 



w gimnazjum 

 

leśnictwo, psychologia,  kierunki 

politechniczne i inne. 

klasa dziennikarsko- prawna   

trzy  przedmioty nauczane na poziomie 

rozszerzonym:   język polski , historia , 

do wyboru język angielski lub wiedza o 

społeczeństwie 

język polski 

 

historia 

 

wiedza o 

społeczeństwie 

 

język obcy  

obowiązkowy 

w gimnazjum 

prawo, psychologia, 

dziennikarstwo i komunikacja 

społeczna , edytorstwo, kierunki 

pedagogiczne, historia 

administracja, historia sztuki, 

marketing medialny,  archeologia, 

muzeologia filologia polska,  

kierunki artystyczne, stosunki 

międzynarodowe, doradztwo i 

coaching i inne. 

 

klasa  biznesowo-ekonomiczna   z „Grupą 

skandynawską” 

dwa przedmioty nauczane na poziomie 

rozszerzonym geografia,  

do wyboru matematyka  lub  język angielski 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach „Grupy 

skandynawskiej” realizującej  realioznawstwo 

szwedzkie z elementami języka  szwedzkiego 

język polski 

 

geografia 

 

wiedza o 

społeczeństwie 

 

język obcy  

obowiązkowy 

w gimnazjum 

 

 

Kierunki ekonomiczne, finanse, 

bankowość, rachunkowość, 

stosunki międzynarodowe, 

gospodarowanie nieruchomościami 

, analityka gospodarcza, turystyka, 

hotelarstwo, skandynawistyka, 

kierunki politechniczne  i inne. 

 

Punktacja szczegółowa:               dopuszczający – 0 punktów 

                                                            dostateczny -  9 punktów 

                                                                      dobry – 13 punktów 

                                                         bardzo dobry – 16 punktów 

                                                                  celujący – 19 punktów 

2.   Za szczególne osiągnięcia: 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 

 

 5 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie 

przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: 

za jeden tytuł – 10 pkt, za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 

punktów 

12 punktów  



Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne 

lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu 

powiatowym,  wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum,. 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. 

 

5 punktów 

I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt 

II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt 

Punkty przyznawane są za jedno z najwyżej punktowane 

osiągnięcie. 

III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze 

wolontariusza, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Kandydat uzyskuje dodatkowo 

liczbę  punktów za oceny  z języka 

polskiego i trzech wybranych zajęć 

edukacyjnych (zgodnie z wybraną 

klasą) otrzymanych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum.  

Egzamin gimnazjalny 100 punktów 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

1 język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

procent, 

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

każdy uzyskany procent, 

3 matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

procent, 

4 przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy 

uzyskany procent, 

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

punktu za każdy uzyskany procent. 

 

maksymalnie 20 punktów 

 maksymalnie 20 punktów 

 

 maksymalnie 20 punktów 

  

maksymalnie 20 punktów  

 

maksymalnie 20 punktów 

 

 razem maksymalnie 100 

punktów 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji  200 punktów 

 

§ 7 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami jest przyjmowany do szkoły w pierwszej kolejności. 

 

 

§ 8 



1. W przypadku równej liczby punktów w szkole obowiązują następujące  kryteria ex aequo: 

       1) wielodzietność rodziny kandydata;  

       2) niepełnosprawność kandydata;  

       3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

       4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

       5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

       6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

       7) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym przez większą 

liczbę kandydatów i braku osób, którym przysługują  kryteria ex aequo na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę  łącznie następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu,  

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego oraz z trzech 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co 

najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na 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. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria wyżej wymienione. 

. 

§ 9 

6 Kandydaci uczęszczający do gimnazjum spoza terenu Mysłowic są zobowiązani skorzystać z 

systemu rejestracji elektronicznej.  

7 Kandydat musi zalogować się  do systemu elektronicznego oraz złożyć wymagane dokumenty 

w sekretariacie szkoły, z zachowaniem terminów rekrutacji. 

8 Jeżeli kandydat przystępując do postępowania rekrutacyjnego  zdecyduje się na wybór 

większej liczby oddziałów/klas  w danej szkole, we wniosku wskazuje wszystkie oddziały 

którymi jest zainteresowany. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 10 

Terminy rekrutacji: 

Termin Wydarzenie 

Od  11  maja do 

24  czerwca 2015 r. 

do godz. 12.00 

Składanie wniosków,  wraz z dokumentami określonymi w ustawie o 

systemie oświaty,  do  szkół  ponadgimnazjalnych dla młodzieży.   

       

Od 26 czerwca do 

30 czerwca 2015 r. 

do godz. 15.00 

Kandydat dostarcza do wybranych  szkół  ponadgimnazjalnych  wymagane 

dokumenty 

 3 lipca 2015 r. 

 godz. 10.00 

Ogłoszenie listy kandydatów  zakwalifikowanych do szkoły z podziałem 

na oddziały. 

Do 7  lipca2015 r. 

do godz. 10.00 

Termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły. 

8  lipca 2015 r. 

 godz. 9.00 

Podanie  do  publicznej  wiadomości      listy  kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych do szkoły 

Od 8  lipca 

do 31 sierpnia 

 2015 

 

Jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, przeprowadzane jest 

postępowanie uzupełniające 

 

 

§ 11 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z 

wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym.  



2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania. 

4. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – 

skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem 

skargi. 

5. Kolejność zgłoszeń (logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu 

dziecka do szkoły. 

6. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest 

z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie 

kwalifikowania kandydata do szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


