
 
 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW 

DO KLASY PIERWSZEJ 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

COR 

W BIELSKU-BIAŁEJ 

 

Podstawa prawna: 

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

U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz.2198 ze zm.).). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia14 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. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 r. poz. 610) – wydane na podstawie 

art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

6. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 

 



 
 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 

przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru i kandydat poddaje 

się jej warunkom i wynikom.  

 

W celu przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej liceum dyrektor szkoły: 

powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i członków 

komisji, którym określa zadania do wykonania. 

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do klasy pierwszej liceum: 

1. Kandydaci dokonują tylko i wyłącznie rejestracji elektronicznej w terminie ustalonym przez 

Śląskiego Kuratora Oświaty, tj. od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. do godz. 16.00. 

 

2. Wymagane dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej liceum: 

 

 

od 18 maja do 4 czerwca 2018 r.  

(do godz. 16.00) 
 

do szkoły pierwszego wyboru wypełnione podanie 

ucznia (wydrukowane z elektronicznego systemu 

naboru) podpisane również przez rodziców/ 

prawnych opiekunów 

 

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.  

(do godz. 16.00) 

 

 

 

 

 

 

 

świadectwo ukończenia gimnazjum lub kopia 

oznaczona numerem 1, 

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  

lub kopia oznaczona numerem 1, 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wydane przez zespół orzekający działający w 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej w 

przypadku kandydatów niepełnosprawnych. 

 

 

Kandydaci z najniższymi wynikami w nauce/ oceną zachowania są zobowiązani  wraz z rodzicem 

(opiekunem prawnym) przystąpić do *rozmowy kwalifikacyjnej w uzgodnionym terminie, jednak nie 

później niż do 26.06.2018 r.  

Kandydaci, którzy w roku szkolnym 2016/2017 byli uczniami Liceum COR, są zobowiązani 

przystąpić wraz z rodzicem do *rozmowy kwalifikacyjnej w uzgodnionym terminie, jednak nie 

później niż do 22.06.2018 r.  

 

*Rozmowa kwalifikacyjna nie służy ocenie wiedzy kandydata, lecz poznaniu jego zainteresowań i osobowości. 

Celem spotkania jest także poznanie Rodzica pod kątem angażowania się w wychowanie dziecka i działalność 

placówki. 



 
 

Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierwszej liceum 

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

 uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

 uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum 

(z języka polskiego i trzech przedmiotów obowiązkowych – w zależności od oddziału, do którego 

kandydat chciałby uczęszczać) 

 uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia (uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o 

zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt. 

8 ustawy
1
, uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty tytułu laureata lub finalisty, osiągnięcia w  

 zawodach: wiedzy innych niż wymienionych, artystycznych lub sportowych), co najmniej na 

szczeblu powiatowym, 

 uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

2. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z przedmiotów nauczania występujących na świadectwie 

ukończenia gimnazjum przyjmuje się następującą wartość ocen: 

Celujący – 18 pkt. 

Bardzo dobry – 17 pkt. 

Dobry – 14 pkt. 

Dostateczny – 8 pkt. 

Dopuszczający – 2 pkt. 

 

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt. 

 

4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych: 

o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych 

przez kuratorów oświaty 

 

 

 

finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 

laureat konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 pkt. 

finalista konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 pkt.  

 

 

o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim 

 

 

 

 

 

 

 

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania  – 10 pkt. 

laureat turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania  – 4 pkt. 

finalista z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania – 3 pkt.  



 
 

o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez 

kuratorów oświaty 

 

 

 

 

 

 

dwa i więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego – 10 pkt. 

dwa i więcej tytułów laureata konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt. 

dwa i więcej tytułów finalisty konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt. 

laureat konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

finalista konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 3 pkt.  

 

 

o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dwa i więcej tytułów finalisty konkursu z 

przedmiotu/ów artystycznych objętych 

programem nauczania – 10 pkt. 

dwa i więcej tytułów laureata turnieju z 

przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych 

programem nauczania – 7 pkt. 

dwa i więcej tytułów finalisty turnieju z 

przedmiotu/ów artystycznych nieobjętych 

programem nauczania – 5 pkt. 

finalista konkursu z przedmiotu/ów artystycznych 

objętych programem nauczania – 7 pkt. 

laureat turnieju z przedmiotu/ów artystycznych 

nieobjętych programem nauczania – 3 pkt. 

finalista turnieju z przedmiotu/ów artystycznych 

nieobjętych programem nauczania – 2 pkt. 

5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach innych niż wymienione w punkcie 4, artystycznych lub 

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

szczeblu:

 

 

 

 

 

międzynarodowym – 4 pkt. 

ogólnopolskim – 3 pkt. 

wojewódzkim – 2 pkt. 

powiatowym – 1 pkt. 

 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, o którym mowa w punkcie 5, 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

7. Punkty uzyskane za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie  

wolontariatu – 3 pkt. 



 
8. Przy ustalaniu punktów za oceny umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum bierze się pod 

uwagę następujące przedmioty w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać: 

 

A – oddział humanistyczno – fotograficzny  
z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, historia, 

obowiązkowy przedmiot dodatkowy fotografia 

język polski, matematyka, historia, 

obowiązkowy język obcy 

 

B – oddział graficzno – lingwistyczny   
z rozszerzonymi przedmiotami: język angielski, język 

niemiecki lub język hiszpański, geografia, 

obowiązkowy przedmiot dodatkowy grafika 

język polski, matematyka, geografia, 

obowiązkowy  język  obcy  

 

9. Za egzamin gimnazjalny można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

 

Przeliczanie na punkty egzaminu gimnazjalnego – 0,2 punktu na każdy uzyskany procent 

język polski       max. 20 pkt. 

historia i WOS       max. 20 pkt. 

matematyka       max. 20 pkt. 

przedmioty przyrodnicze     max. 20 pkt. 

język obcy nowożytny      max. 20 pkt. 

na poziomie podstawowym 

 

10. Laureaci olimpiad przedmiotowych |(ogłaszanych przez MEN), laureaci konkursów przedmiotowych 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, 

niezależnie od kryteriów podanych powyżej. 

11. W przypadku absolwentów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 

przelicza się na punkty oceny zamieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum, odpowiednio z: 

języka polskiego, matematyki  

 

 

 

 

celujący – 20 pkt. 

bardzo dobry – 18 pkt. 

dobry – 13 pkt. 

dostateczny – 8 pkt. 

dopuszczający – 2 pkt. 

historii i WOS 

 

 

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu 

punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 2 

celujący – 20 pkt. 

bardzo dobry – 18 pkt. 

dobry – 13 pkt. 

dostateczny – 8 pkt. 

dopuszczający – 2 pkt. 

 

  



 
biologii, chemii, fizyki i geografii 

 

 

 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu 

punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 4 

celujący – 20 pkt. 

bardzo dobry – 16 pkt. 

dobry – 12 pkt. 

dostateczny – 8 pkt. 

dopuszczający – 2 pkt. 

  

 

języka obcego 

 

 

 

 

celujący – 20 pkt. 

bardzo dobry – 16 pkt. 

dobry – 12 pkt. 

dostateczny – 8 pkt. 

dopuszczający – 2 pkt. 

12. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli kandydat z rodzicem zostanie do niej zobowiązany. 

13. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu 

publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa 

(zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na 

podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej 

rekrutacji elektronicznej. 

14. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą 

punktów. 

 

15. Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej liceum, w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają: 

wielodzietność rodziny kandydata 

niepełnosprawność kandydata 

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Kryteria powyższe mają jednakową wartość. 

 

W następnej kolejności pierwszeństwo mają: 

kandydaci z wyższym wynikiem z zachowania 

 

16. O kolejności miejsca zajętego przez kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych 

punktów. 

17. Do każdego oddziału przyjmuje się 24 uczniów. 

Postanowienia końcowe 



 
1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej liceum 

nastąpi w terminie określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty  tj. 6 lipca 2018 r. godz. 10.00. 

2. Do 12 lipca 2018 r. godz. 10.00 – termin potwierdzania przez rodziców kandydata woli uczęszczania 

do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenia szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, Umowy o kształcenie podpisanej przez 

oboje rodziców lub opiekunów prawnych (do pobrania w sekretariacie liceum), dwu opisanych fotografii, 

wypełnionej karty danych o uczniu, deklaracji wyboru religii, etyki, WDŻ. 

3. 13 lipca 2018 r. godz. 9.00 – Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza listę przyjętych i podaje 

informacje o wolnych miejscach.  

4. Do 20 lipca 2018 r. godz. 14.00 składanie do Komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej wniosków o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

5. Do 5 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, lecz nie dłużej niż do 24 lipca 2018 r. godz. 

14.00 przygotowanie i uzasadnień odmowy przyjęcia.  

6. Do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej.  

7. Do 7 dni od złożenia odwołania, Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej.  

8. Opłaty: 

czesne wynosi 200 zł miesięcznie (płatne za 11 miesięcy w roku) 

opłata administracyjna – 200 zł – wnoszona jednorazowo do 15 października br. 

9. Obniżenie czesnego na kolejny okres: 

Uczeń, który ma średnią śródroczną co najmniej 4,75 i zachowanie bardzo dobre – 100% 

Uczeń, który ma średnią śródroczną co najmniej 4,3 i zachowanie bardzo dobre – 50%  

 

 


