
Podstawa prawna: 

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. 

2017 r. poz.60) 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w 

brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 60) 

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. 2017, poz. 586) 

Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w 

sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych 

szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego 

liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, 

na rok szkolny 2019/2020. Z późniejszymi zmianami. 

I. Postępowanie kwalifikacyjne: 

1. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną w składzie:  

1. Andrzej Koźmic nauczyciel fizyki - przewodniczący komisji 

2. członkowie komisji: wychowawcy przyszłych oddziałów klas pierwszych 

liceum, inni nauczyciele 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:  

a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do 

szkoły; 

b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych; 

c. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

4. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych podaje się 

do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w 

siedzibie liceum. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 

kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określany w formie adnotacji 

umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej. 

6. Zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 



7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na 

rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 

postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

8. Limit miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi 22 osoby w klasie. 

9. W roku szkolnym 2019/2020 w V Liceum Ogólnokształcącym zostaną utworzone 

następujące klasy dla absolwentów szkół podstawowych 

 

a. klasa a, b i c 

z programem matematyki, fizyki i informatyki na poziomie rozszerzonym oraz językiem 

angielskim na poziomie podstawowym i językiem niemieckim jako drugim językiem, z 

dodatkowymi zajęciami uzupełniającymi z matematyki i języka angielskiego; 

dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów: 

• elementy algebry wyższej i analizy matematycznej 

• język angielski w matematyce, fizyce i informatyce 

 

b. klasa d  

z programem matematyki, informatyki i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i 

językiem niemieckim jako drugim językiem, 

 dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów: 

• elementy algebry wyższej i analizy matematycznej 

• język angielski w matematyce, fizyce i informatyce 

  

W roku szkolnym 200/2021 rekrutacja do szkoły prowadzona będzie z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu naboru i kandydat poddaje się jej warunkom i wynikom. 

II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można 

składać w dwóch etapach: 

• od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie 

go o świadectwo ukończenia szkoły.  

• od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym 

zamianę szkół, do których będą kandydować. 

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału 

przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od 

kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. 



Terminy uzupełnienia wniosków 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić: 

• do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły, 

• do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 

sierpnia 2020 r. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o 

przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i 

uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów 

(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać 

się za pomocą stron internetowych tych jednostek. 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej 

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy 

potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, 

jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również 

o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, 

rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie 

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania 

terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której 

uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. 

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z 

rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w 

zawodzie, do którego został przyjęty. 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r. 

 

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie 

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o 

których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz 



czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 

ustawy – Prawo oświatowe. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 

odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak 

możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w 

prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół 

dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych 

szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na 

podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 

 

 

III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne 

osiągnięcia 

1.  O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów:  

a. uzyskanych z egzaminu po szkole podstawowej 

b. uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: z języka polskiego, języka angielskiego, 

matematyki i fizyki  dla kandydatów do klasy a, b, c lub geografii (zamiast 

fizyki) dla kandydatów do klasy d. 

c. uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 

turniejem o zasięgu ogólnopolskim, uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim e.  uzyskanych za 

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

d. organizowanym przez kuratora oświaty tytułu laureata lub finalisty, 

e. osiągnięcia w zawodach wiedzy innych niż wymienionych w punkcie c, (np. 

artystycznych lub sportowych) co najmniej na szczeblu powiatowym, 

2. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z czterech przedmiotów nauczania 

występujących na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się 

następującą wartość ocen: 

 Ocena Punktacja szczegółowa 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  – 7 pkt. 

4. Przy ustalaniu liczby punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego przyjmuje się 

następującą wartość za poszczególne egzaminy: 



  

Egzamin Punktacja szczegółowa 
Punktacja 

maksymalna 

język polski 
0,35 punktu za każdy uzyskany procent 70 punktów 

Matematyka 

język obcy na poziomie 

podstawowym 
0,3 punktu za każdy uzyskany procent 30 punktów 

  

5. Przy ustalaniu liczby punktów za inne osiągnięcia przyjmuje się następującą 

punktację: 

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                              

10 punktów, 

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego                                                                                                                       7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego                                                                                     5 punktów. 

  

  

  

  

  

  

  

  

W przypadku 

gdy kandydat 

ma więcej niż 

jedno 

szczególne 

osiągnięcie 

w zawodach 

wiedzy, 

artystycznych 

i sportowych, 

wymienione 

na 

świadectwie 

gimnazjum, 

maksymalna 

liczba 

punktów 

możliwych 

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej                                       

10 punktów, 

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej                                            

4 punkty, 

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej                               3 punkty. 

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego            

10 punktów, 



b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego                                                                            

7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego                                                                           

5 punktów, 

d.tytuł finalisty konkursu przedmiotowego                                                

7 punktów, 

e. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego          

5 punktów, 

f. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego            

3 punkty. 

do uzyskania 

za wszystkie 

osiągnięcia 

wynosi 

18 punktów 

4. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej (artystycznych lub 

sportowych), organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 

szczeblu: 

a. międzynarodowym                                                                                

4 punkty, 

b. krajowym                                                                                                

3 punkty, 

 

c. wojewódzkim                                                                                          

2 punkty, 

d. powiatowym                                                                                             

1 punkt. 

  

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych lub 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. 



7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w fomie 

wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

8. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani 

w pierwszej kolejności. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami 

zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu 

na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące równorzędne 

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 opieką zastępczą. 

 

IV. Tryb odwoławczy  

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

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic 

kandydata/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica/opiekuna prawnego kandydata. Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic/opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. 

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

 


