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Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 
do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego 

 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim  
 

I. Podstawa prawna 
  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. 
„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  
ze zm.).  
 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 
 

3. Rozporządzenie 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. z 2020r. poz. 493 z późn. zm.) 

 

II. Terminarz postępowania rekrutacyjnego:  
 

Lp. Rodzaj czynności  
Termin  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz  z dokumentami.  
15 maja – 19 czerwca 2023 r.  
do godz. 15.00 

2 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie 
nowego wniosku, w przypadku zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, 
z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje 

23 czerwca - 10 lipca 2023 r.  
do godz. 15.00 

3 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

18 lipca  2023 r.  

4 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone  
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

18 lipca- 25 lipca 2023r.  
do godz. 15.00 
 

6 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. 

26 lipca 2023 r.  
do godz. 14.00 

 

 

Dodatkowe informacje: 
 
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym 

wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a 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 póżn.zm.) mogą być 
procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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III. Kryteria rekrutacji:  
 

 

L.p Kryterium rekrutacyjne 
Punktacja 
szczegółowa 

Punktacja 
maksymalna 

1 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

2 
Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej oceny z następujących 
przedmiotów: 

j. polski  

celujący 18 punktów 

18 punktów 

bardzo dobry 17 punktów 

dobry 14 punktów 

dostateczny 8 punktów 

dopuszczający 2 punkty 

matematyka jak wyżej jak wyżej 18 punktów 

pierwsze wybrane  
zajęcia edukacyjne  

jak wyżej jak wyżej 18 punktów 

drugie wybrane  
zajęcia edukacyjne 

jak wyżej jak wyżej 18 punktów 

3 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów 

4 

Szczególne osiągnięcia uczniów: 

18 punktów 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących 
konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na 
podstawie zawartych porozumień: 
 

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów 

tytuł laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

7 punktów 

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

5 punktów 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących 
konkursem 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 

3) inne szczególne osiągnięcia - w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych 
(indywidualne lub zespołowe), organizowanych 
przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty 
(max 4 punkty) 
4) 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, wymienionych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie , z 
tym że maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 
punktów. 

międzynarodowym  4 punkty 

krajowym   3 punkty 

wojewódzkim  2 punkty 

powiatowym  1 punkt 

5 
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  
 w szczególności w formie  wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) 

3 punkty 

6 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty 
lub jego części przez Dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej 
 
Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów 
przeliczoną z ocen z następujących zajęć 
edukacyjnych: 

język polski 
matematyka 

celujący 35 punktów 

100 punktów 

bardzo dobry 30 punktów 

dobry 25 punktów 

dostateczny 15 punktów 

dopuszczający 10 punktów 

wybrany język obcy 
nowożytny 

celujący 30 punktów 

bardzo dobry 25 punktów 

dobry 20 punktów 

dostateczny 10 punktów 

dopuszczający 5 punktów 

7 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeliczane na 
punkty:  

j. polski 0,35 pkt za 
uzyskany procent 

maks.35 
punktów 

100 punktów 
matematyka 0,35 pkt za 

uzyskany procent 
maks. 35 
punktów Język obcy nowożytny 

(poziom podstawowy) 
0,3 pkt za uzyskany 
procent 

maks. 30 
punktów 
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1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, 
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  do wybranej szkoły 
niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach. 

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, 

matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 
dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego 
oddziału  szkoły; 

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
e) 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim; 

f) 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 
następujące 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. 

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 
 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznej 
szkoły na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego 
ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą oraz sumy lat nauki szkolnej 
ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. 

 
6. Liczba miejsc w każdym oddziale wynosi 30. 
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7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą 
punktów. 

 

8. Szkolna komisja rekrutacyjna ustala listę rezerwową kandydatów, którzy mogą wejść na 
listę przyjętych w przypadku nie potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole  
przez kandydatów zakwalifikowanych. 

 

IV. Tryb odwoławczy 
 

1 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 31 lipca  2023 r. 

2 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia 
odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia  
o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 

3 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania 
uzasadniania odmowy przyjęcia 

4 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia 
odwołania do dyrektora szkoły 

 
 

V. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024 
 

Klasa 
Liczba 
miejsc 

Przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

Drugi język obcy 
Przedmioty przeliczane na 
punkty 

A 30 matematyka, fizyka,  j. angielski 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski 

j. polski, matematyka, fizyka,  
j. angielski 

B 30 
matematyka, geografia,  
j. angielski 

j. niemiecki, j. hiszpański, 
j. włoski 

j. polski, matematyka, 
geografia, j. angielski 

C 30 biologia, chemia matematyka j. niemiecki, j. włoski 
j. polski, matematyka, biologia, 
chemia 

D, I 60 biologia, chemia, j. angielski 
j. niemiecki, j. hiszpański, 
 j. włoski 

j. polski, matematyka, biologia, 
chemia 

E 30 j. polski, historia, j. angielski j. niemiecki, j. włoski 
j. polski, matematyka, historia,  
j. angielski 

F 30 j. polski, biologia, j. angielski j. niemiecki, j. włoski 
j. polski, matematyka, biologia,  
j. angielski 

G 30 
matematyka, informatyka,   
j. angielski, 

j. niemiecki, j. włoski 
j. polski, matematyka, 
informatyka, j. angielski 

H 30 geografia, historia, j. angielski 
j. niemiecki, j. włoski,  
j. hiszpański 

j. polski, matematyka, 
geografia, historia 

 

 
 

Język angielski będzie nauczany w grupach międzyoddziałowych na kilku poziomach 
zaawansowania. Uczeń zostanie przydzielony do określonej grupy (poziomu)  
na podstawie wyników testu kwalifikującego, który odbędzie się w dniu rozpoczęcia zajęć 
dydaktycznych (1 września 2023r.). 

 

Drugi j. obcy będzie przydzielony po analizie dokumentacji przyjętych uczniów  
wg powyższej tabeli. 

 

Dane teleadresowe szkoły: 
 
 ul. Szkolna 1 
 44-300 Wodzisław Śląski 
 tel.(fax):324553164, 324560065 
 strona www: www.lo1-wodzislaw.pl ; e-mail: s@lo1-wodzislaw.pl 

http://www.lo1-wodzislaw.pl/

