
 

 

                               REGULAMIN REKRUTACJI 

                                                       DO KLAS PIERWSZYCH 

                      Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego w Rybniku 

                          Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego w Rybniku na rok szkolny 
2018/2019 przeprowadzona zostanie: 

    a. w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, tj. od 19 maja do 19 czerwca 2018 r. 
    b. z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru 
    /www.slaskie.edu.com.pl/. 

2. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

    1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 

3. Planowane jest otwarcie dwóch klas Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego w Rybniku: 

 klasa I a -30 uczniów 

 klasa I b- 30 uczniów 

4. Nauczanie języków obcych w klasie pierwszej: 

    a. pierwszy język obcy jest kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum (obowiązkowy) 
    b. drugi język obcy: j. niemiecki 

5. Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje szkolna Komisja 
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół ZDZ w Rybniku. 

6. W przypadku wyników równorzędnych, 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. 

7. W przypadku wyników równorzędnych, uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub też 
po zakończeniu tego etapu, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

    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. 

8. Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego lub też 
po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na czwartym etapie postępowania 
rekrutacyjnego zarządza się losowanie. 



10. W przypadku, gdy po czwartym etapie postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, zarządza się rekrutację uzupełniającą. 

II. TERMINY 

1. Od 19 maja do 19 czerwca 2018 r. – złożenie przez kandydata wniosku 
    o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. 

2. Od 23 czerwca do 27 czerwca 2018 r. – uzupełnienie przez kandydata 
    wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach 
    egzaminu gimnazjalnego. 

3. W dniu 7 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 
    zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych. 

4. W dniu 7 lipca 2018r. – wydanie skierowania na badania lekarskie 
    zakwalifikowanym kandydatom. 

5. Od 7 lipca do 13 lipca 2018r. – termin potwierdzania przez kandydatów woli 
    uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 
    ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
    egzaminu gimnazjalnego. Kandydat składa ponadto dokumenty wymagane 
    przez szkołę (2 zdjęcia /podpisane/, kwestionariusz osobowy, kartę zdrowia). 

6. W dniu 14 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
    przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

7. W terminach określonych w ustawie: składanie wniosków o sporządzenie 
    uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień 
    odmowy przyjęcia, składnie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji 
    rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia 
    komisji rekrutacyjnej. 

8. Na kierunki dysponującymi wolnymi miejscami kandydaci mogą być 
    przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2018r., kiedy to nastąpi zakończenie 
    rekrutacji do szkół wszystkich typów. 

  

III. KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW 

1. OGÓLNE ZASADY PUNKTACJI: 

    W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje punkty za: 

    1) egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 pkt. 
        a. oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę zajęć 
            edukacyjnych maksymalnie 72 pkt. 
        b. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt. 
        c. stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 
            wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 3 pkt. 
        d. szczególne osiągnięcia maksymalnie 18 pkt. 

    RAZEM: maksymalnie 200 pkt. 

 

 



2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PUNKTACJI: 

KLASY I - LICEUM MUNDUROWE 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający - 2 punkty 

18 punktów 

dostateczny - 8 punktów 

doby - 14 punktów 

bardzo dobry - 17 punktów 

celujący - 18 punktów 

Matematyka punkty jak za język polski 18 punktów 

Język angielski punkty jak za język polski 18 punktów 

Wiedza o 
społeczeństwie 

punkty jak za język polski 18 punktów 

PUNKTACJA DODATKOWA 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  7 punktów 

Sukcesy w zawodach, konkursach, turniejach, olimpiadach: 

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

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 7p, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 5p; 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 
ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 
punktów, 
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 
punkty, 
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 
punkty; 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje 
się 10p, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 5p, 

 18 punktów 



f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 3p; 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 
ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 
punktów, 
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 
punkty, 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 
punkty; 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w 
pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora 
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza - 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 3 punkty 

EGZAMIN GIMNAZJALNY  100 punktów 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
gimnazjalnego na podst. art. 44zw ust. 44zz ust.2 ustawy przelicza się na 
punkty oceny z j.polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społ., biologii, 

chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 

 polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

Celującym – 20 pkt 

Bardzo dobrym – 18 pkt 

Dobrym – 13 pkt 

Dostatecznym – 8 pkt 

Dopuszczającym – 2 pkt 

 historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

 100 punktów 



Celującym – 20 pkt 

Bardzo dobrym – 18 pkt 

Dobrym – 13 pkt 

Dostatecznym – 8 pkt 

Dopuszczającym – 2 pkt 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 
edukacyjnych dzieli się przez 2. 

 biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

Celującym – 20 pkt 

Bardzo dobrym – 18 pkt 

Dobrym – 13 pkt 

Dostatecznym – 8 pkt 

Dopuszczającym – 2 pkt 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 
edukacyjnych dzieli się przez 4. 

 Języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

Celującym – 20 pkt 

Bardzo dobrym – 18 pkt 

Dobrym – 13 pkt 

Dostatecznym – 8 pkt 

Dopuszczającym – 2 pkt  

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę 
punktów za oceny z języka polskiego i 

trzech wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych otrzymanych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum. Uwaga: Liczba 
punktów za oceny z trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy 
zajęć wskazanych przez szkołę. 

*Uwaga. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym. Na podstawie ww. poświadczeń następuje wprowadzenie 
danych do systemu rekrutacji elektronicznej. 

3. Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 


