
REGULAMIN REKRUTACJI  

do IV Liceum Ogólnokształcącego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej 

na rok szkolny 2023/2024 

dla absolwentów szkoły podstawowej 

 

Podstawa prawna 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 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 poz. 2431)  

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 

przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru i kandydat 

poddaje się jej warunkom i wynikom. 

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 

 Od 15 maja do 19 czerwca do godz. 1500 - termin składania do szkoły ponadpodstawowej 

podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wniosku o przyjęcie 

wraz z dokumentami. 

 Od 23 czerwca do 10 lipca do godz. 1500 - termin dostarczania do szkoły pierwszego 

wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty oraz złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o 

przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. 

 Do 10 lipca - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

 Do 17 lipca - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz 

dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta, 

burmistrza lub prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

 18 lipca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do szkoły. 

 Od 18 lipca do 25 lipca do godz. 1500 - termin potwierdzania woli uczęszczania do szkoły 

przez dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,  karty zdrowia, dwóch opisanych 

zdjęć oraz ankiety (do pobrania ze strony szkoły) dotyczącej wyboru drugiego języka 

obcego i religii / etyki. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów w tym terminie jest 

jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole. 

 26 lipca do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

  



 

Zasady rekrutacji 

 

Przy rekrutacji do poszczególnych klas są brane pod uwagę oceny z następujących 

przedmiotów: 

 

 klasa A z rozszerzonymi: biologią, chemią, j. angielskim – j. polski, matematyka, biologia, 

chemia, 

 klasa B z rozszerzonymi: biologią, chemią, matematyką – j. polski, matematyka, biologia, 

chemia,  

 klasa C z rozszerzonymi: matematyką, geografią, j. angielskim – j. polski, matematyka, 

geografia, j. angielski, 

 klasa D z rozszerzonymi matematyką, fizyką, informatyką – j. polski, matematyka, 

informatyka, fizyka,   

 klasa E z rozszerzonymi: j. polskim, historią, j. angielskim – j. polski, matematyka, 

historia, j. angielski, 

 klasa F z rozszerzonymi: matematyką, informatyką, j. angielskim – j. polski, 

matematyka, informatyka, j. angielski. 

 klasa G z rozszerzonymi: biologią, j. polskim, j. angielskim – j. polski, matematyka, 

biologia, j. angielski. 

  



Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne 

osiągnięcia oraz za egzamin ósmoklasisty: 

 

Świadectwo 

Kryterium Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 2 punkty 

 18 punktów 

dostateczny – 8 punktów  

dobry – 14 punktów 

bardzo dobry –17 punktów 

celujący – 18 punktów 

Matematyka  jak w przypadku języka polskiego  18 punktów 

Pierwsze wybrane 

zajęcia 

edukacyjne 

jak w przypadku języka polskiego  18 punktów 

Drugie wybrane 

zajęcia 

edukacyjne 

jak w przypadku języka polskiego  18 punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

z  wyróżnieniem 
 7 punktów 

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.  

 

 3 punkty 

Szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej
* 

 

 18 punktów
* 

Świadectwo 

 

 100 punktów 
 

Egzamin ósmoklasisty 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

 język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany 

procent, 

 matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany 

procent, 

 język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy 

uzyskany procent, 

 

 maksymalnie 35 punktów 

 

 maksymalnie 35 punktów 

 

 maksymalnie 30 punktów 

Egzamin ósmoklasisty 100 punktów 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku 

rekrutacji  
 200 punktów 

  



*Punktacja za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

 

Uzyskanie 

w zawodach wiedzy 

będących 

konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim 

organizowanych 

przez kuratorów 

oświaty na podstawie 

zawartych 

porozumień 

tytułu finalisty konkursu 

przedmiotowego 

10 punktów 

18 punktów* 

maksymalna liczba punktów możliwych 

do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

 

 

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, wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przyznaje się jednorazowo 

punkty za najwyższe osiągnięcie tego 

ucznia w tych zawodach 

tytułu laureata konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

7 punktów 

tytułu finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

5 punktów 

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, 

tytuł finalisty konkursu 

przedmiotowego: 

7 punktów, 

tytuł laureata konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego: 

5 punktów 

tytuł finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego: 

3 punkty 

Uzyskanie wysokiego 

miejsca w zawodach 

wiedzy innych niż 

wymienione powyżej 

i poniżej, 

artystycznych 

lub sportowych, 

organizowanych 

przez kuratora 

oświaty lub inne 

podmioty działające 

na terenie szkoły 

4 punkty 

na szczeblu międzynarodowym 

3 punkty 

na szczeblu krajowym 

2 punkty 

na szczeblu wojewódzkim 

1 punkt 

na szczeblu powiatowym 

  



Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego 

nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wg następującego 

przelicznika: 

 

Język polski 

dopuszczający – 10 punktów 

35 punktów 

dostateczny – 15 punktów  

dobry – 25 punktów 

bardzo dobry –30 punktów 

celujący – 35 punktów 

Matematyka jak w przypadku języka polskiego  35 punktów 

Język obcy 

nowożytny 

dopuszczający – 5 punktów 

30 punktów 

dostateczny – 10 punktów  

dobry – 20 punktów 

bardzo dobry –25 punktów 

celujący – 30 punktów 

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej 

kolejności. 

W  przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego na etapie drugim 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. 

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: 

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 opieka zastępczą. 

  



Tryb odwoławczy  

 

 Do 31 lipca wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia 

wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 

dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

 Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni 

od dnia złożenia odwołania do dyrektora. 

 

Limit miejsc 

 

Przewidywane jest przyjęcie 31 uczniów do poszczególnych klas. 

 

Informacje dodatkowe 

 

We wszystkich klasach drugi język obcy wybiera uczeń spośród języków: hiszpańskiego, 

włoskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i jest on nauczany w grupach 

międzyoddziałowych na poziomie podstawowym lub jako kontynuacja. O przydziale do grupy, 

jeśli jest więcej chętnych niż miejsc, decyduje również liczba punktów uzyskanych w procesie 

rekrutacji. Jeżeli chętnych do nauki danego języka będzie za mało, grupa nie zostanie 

utworzona, a uczeń zostanie przydzielony do grupy zgodnie z zadeklarowanym na drugim lub 

trzecim miejscu wyborem drugiego języka obcego. 

 
 


