
Zasady rekrutacji do klas pierwszych 

I LO im. Jana Śniadeckiego 

na rok szkolny 2021/2022 

 

I. Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  

 Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
 

 

II. Oferta edukacyjna: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich  

na rok szkolny 2021 /2022   

przeprowadza nabór do 3 oddziałów: 

 

IA. KLASA PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA 

Dla kogo? 

Dla uczniów: 

 mających  zamiłowania humanistyczne, 

 zainteresowanych: prawem, dziennikarstwem, polityką, szeroko rozumianą kulturą i człowiekiem jako jednostką 

twórczą i społeczną, 

 lubiących współpracę  z ludźmi, 

 

Rozszerzenia: 

 język polski 

 historia 

 ewentualnie trzecie rozszerzenie z języka angielskiego 

 

Języki obowiązkowe: język angielski oraz do wyboru język hiszpański lub język niemiecki nauczane na poziomie 

podstawowym. 

 

Obowiązkowe zajęcia uzupełniające: 

 edukacja prawna - 60 godz. w cyklu  

 edukacja medialna -  60 godz. w cyklu  

 retoryka -  30 godz. w cyklu  

 warsztaty fotograficzne dla chętnych 

 



IB. EKO - LOGICZNA 
(gr. biologiczno – chemiczna i  gr. architektoniczno – urbanistyczna) 

 

Grupa EKO ( biologiczno – chemiczna ) : 
 

Dla kogo? 

Dla uczniów: 

 pasjonujących się naukami przyrodniczymi, 

 planujących naukę na kierunkach medycznych, przyrodniczych, a w szczególności: medycynie, 

biomedycynie, pielęgniarstwie, weterynarii, biologii, biotechnologii, ochronie środowiska, chemii, 

kosmetologii, dietetyce.. 

Rozszerzenia: 

 

 biologia 

 chemia 

 

Obowiązkowe zajęcia uzupełniające: 

 eko człowiek - 60 godz. w cyklu 

 ekologia i ochrona środowiska  

 EKO zajęcia laboratoryjne – 60 godz. w cyklu  

 Certyfikowany kurs pierwszej pomocy (kl. 3) 

 

Grupa LOGICZNA ( architektoniczno – urbanistyczna ) 
 

Dla kogo? 

Dla uczniów:  

 mających predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, 

 z talentem plastycznym, 

 dysponujących wyobraźnią przestrzenną, 

 lubiących zmieniać otaczającą rzeczywistość 

 

Rozszerzenia: 

 matematyka 

 geografia 
 

Języki obowiązkowe: język angielski oraz do wyboru język hiszpański lub język niemiecki nauczane na poziomie 

podstawowym 

 

Obowiązkowe zajęcia uzupełniające: 

 historia architektury - 20h w cyklu 

 rysunek odręczny - 10h w cyklu 

 urbanistyka - 10 godz. w cyklu 

 podstawy projektowania - 60 godz. w cyklu 

 certyfikowany kurs „Kształtowanie przestrzeni” (SARP)  

 



IC. KLASA JĘZYKOWA 

Dla kogo? 

 

Dla uczniów: 

 pasjonujących się językami obcymi, rozwijaniem zdolności komunikacji w językach obcych 

 planujących naukę na kierunkach filologicznych, 

 chcących studiować zagranicą 

Rozszerzenia: 

 język angielski 

 język niemiecki lub hiszpański 

 

 

Obowiązkowe zajęcia uzupełniające: 

 warsztaty tłumaczeniowe-  60 godz. w cyklu  

 język biznesu i komunikacja międzykulturowa - 60 godz. w cyklu 

 

Dodatkowo możliwość zdania międzynarodowego egzaminu z j. hiszpańskiego- DELE Escolar przeprowadzanego  

w Instytucie Cervantesa oraz innowacja na niemieckim „Sei öko, denk öko!” oraz współpraca w ramach eTwinning. 

 

 

Zajęcia edukacyjne (obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez Kandydata klasy, do której 

chciałby uczęszczać (według poniższej tabeli): 

Wybrana klasa Zajęcia podlegające punktowaniu 

I A „prawniczo-dziennikarska” 1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Historia lub wiedza o społeczeństwie 

4. Język angielski 

I B „eko - logiczna” 1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Chemia, biologia (gr.biol-chem) 

4. Język angielski, geografia (gr.archit.-

urbanistycz.) 

I C „językowa” 1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Język hiszpański lub j.niemiecki 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk018R8NkBcPTEJZ1XAoj38gXNOzCDw:1615579350248&source=univ&tbm=isch&q=Sei+%C3%B6ko,+denk+%C3%B6ko!&sa=X&ved=2ahUKEwi6lZyKxqvvAhVC8BQKHYFvBZ4QjJkEegQIAxAB


Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  

stopień celujący – 18 pkt 

stopień bardzo dobry – 17 pkt 

stopień dobry – 14 pkt 

stopień dostateczny – 8 pkt 

stopień dopuszczający – 2 pkt 

 

a. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7pkt 

b. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  – maksymalnie do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18pkt 

c. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ) – 3pkt 

7.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na postawie art.44 zw ust. 2  

i art.44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego , matematyki, języka 

obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów , o których mowa w art.44zu ust.3 pkt 4 

ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przy czym za uzyskanie z  

 1).Języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu : 

a) celującym –  po 30 pkt 

b) bardzo dobrym –  po 25 pkt 

c) dobrym –  po 20 pkt 

d) dostatecznym – po 10 pkt 

e) dopuszczającym – po 5 pkt 

2) Języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru, o którym mowa w pkt 8. , oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym –  po 20 pkt 

b) bardzo dobrym –  po 18 pkt 

c) dobrym –  po 13  pkt 

d) dostatecznym – po 8 pkt 

e) dopuszczającym – po 2 pkt 

8.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, 

na postawie art.44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty  w sposób określony w pkt 8. zasad 

rekrutacji , oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego 

przeprowadzony jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

9.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na postawie art.44 zw ust. 2  

ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty  w sposób określony w pkt 8. pptk 2) ocenę z języka obcego 

nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44 zu ust. 3 pkt 4 

ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzony  jest 

egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka ocego nowożytnego lub 

wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów , o których mowa w art. 44zu ust 3 pkt 4 ustawy o 

systemie oświaty. 

 

10. Do liceum są przyjmowani uczniowie, którzy uzyskali na świadectwie ocenę z zachowania co najmniej : poprawne 

  

11. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału I LO  w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów, aż do 

wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

12. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości punktów o przyjęciu do I LO  

w Siemianowicach Śląskich będą decydowały w odpowiedniej kolejności następujące kryteria: 

1) sumaryczny procentowy wynik ze sprawdzianu po szkole podstawowej 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie 

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. 



W przypadku  równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej wartości: 

 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 

 

13. Wyniki kwalifikacji ogłasza się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Liceum.   

14. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa i innych wymaganych przez szkołę dokumentów  

w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na 

liście przyjętych do Liceum. Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest 

jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w Liceum i skreśleniem go z listy uczniów. 

15. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

Liceum. 

16. Kandydaci nieprzyjęci  do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.  

17. Kandydaci do liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są 

do szkoły 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 rekrutacji 

elektronicznej 

III. Terminy rekrutacji: 

Termin podstawowy Termin uzupełniający Wydarzenie i wymagane dokumenty 

17 maja 2021 r. do 21 

czerwca 2021 r. do 

godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r.  

do 5 sierpnia 2021 r.  

do godz. 15.00 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

wraz z dokumentami (podpisanego przez 

co najmniej jednego rodzica/prawnego 

opiekuna) branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

Wymagane dokumenty (składane w 

przeźroczystej "koszulce") 

▪ Podanie o przyjęcie do szkoły 

wygenerowane ze strony internetowej 

systemu naboru elektronicznego 

http://www.slaskie.edu.com.pl 

  

od 25 czerwca 2021 

r. do 14 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej i o 

zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty oraz złożenie nowego 

wniosku, w tym zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę 

szkół do których kandyduje  

http://www.slaskie.edu.com.pl/


Wymagane dokumenty (składane w 

przeźroczystej "koszulce"): 

1. Świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej. 

2. Zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach  sprawdzianu po szkole 

podstawowej 

3. Zaświadczenie (oryginał i kopia) o 

uzyskaniu tytułu laureata lub 

finalisty konkursów 

przedmiotowych organizowanych 

przez Śląskiego Kuratora Oświaty 

4. Kwestionariusz Kandydata 

5. Oświadczenie rodziców / 

prawnych opiekunów o woli 

udziału Kandydata w zajęciach 

edukacyjnych z religii lub etyki 

Dokumenty z pkt 4 i 5 do pobrania ze 

strony internetowej szkoły 

Do 14 lipca 2021r.  Do 5 sierpnia 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności 

do 21 lipca 2021r. do 13 sierpnia 2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez 

Prezydenta m. Siemianowice Śląskie 

okoliczności wskazanych w 

oświadczeniach. 

22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

od 23 lipca 2021 r.  

do 30 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00 

od 17 sierpnia 2021 r. 

 do 20 sierpnia 2021 r. 

 do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez kandydata woli 

uczęszczania do I LO im. J. Śniadeckiego 

w Siemianowicach Śląskich poprzez 

dostarczenie oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i 

oryginału zaświadczenia o wynikach 

sprawdzianu po szkole podstawowej 

 



Wymagane dokumenty (składane w 

przeźroczystej "koszulce") 

 Oryginał świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej  

 Oryginał zaświadczenia o 

wynikach sprawdzianu po szkole 

podstawowej 

 3 fotografie legitymacyjne 

(opisane na odwrocie - imię i 

nazwisko, data urodzenia)  

 Karta zdrowia otrzymana w szkole 

podstawowej 

 

2 sierpnia 2021 r.  

godz. 14.00  

23 sierpnia 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości  listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

szkoły  

   

do 5 sierpnia 2021 r. do 26 sierpnia 2020 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

   

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

Wniesienie do dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

Do 3 dni od dnia złożenia odwołania Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
 

  

Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie 

kandydata do postępowania kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w procesie 

rekrutacyjnym. 
 


