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1. Podstawa prawna 

 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),  

 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 2022 r. poz. 2431), 

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  

do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024. 

 
 

 

 

  

REGULAMIN REKRUTACJI  DO ODDZIAŁÓW PIERWSZYCH 

 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. JANA ŚNIADECKIEGO 

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 
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2. Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego 

w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2023/2024 

 

Rekrutacja  odbywa się poprzez  stronę http://slaskie.edu.com.pl 

Kandydat chcący podjąć naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego może wybrać wszystkie 
oddziały w procesie rekrutacji do klas pierwszych. 

W roku szkolnym 2023/2024 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego  

przeprowadza nabór do 4 oddziałów: 

 

 
 

 

 

 

 

 
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 

 język polski 

 historia  
 

Nauczane języki obce: 

 język angielski – pierwszy język nauczany 

 język niemiecki lub język hiszpański do wyboru 
 

Obowiązkowe zajęcia uzupełniające: 

 edukacja prawna  

 retoryka  
  
Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu w klasie PRAWNICZEJ: 
 

 język polski  

 matematyka 

 język angielski 

 historia 
 
Limit miejsc w oddziale: 25  

IA 

KLASA PRAWNICZA 

 

http://slaskie.edu.com.pl/
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Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 

 biologia 

 chemia 
 
Nauczane języki obce: 
 

 język angielski  - pierwszy język nauczany 

 język niemiecki lub język hiszpański do wyboru 
 
 
Obowiązkowe zajęcia uzupełniające: 

 edukacja ekologiczna  

Dodatkowo CERTYFIKOWANY KURS PIERWSZEJ POMOCY  

 

Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu w klasie BIOLOGICZNO - CHEMICZNEJ: 
 

 język polski 

 matematyka 

 biologia 

 chemia 

 
Limit miejsc w oddziale: 25  

IB 

KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 
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Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 

 język angielski 

 język hiszpański  
 
Nauczane języki obce: 
 

 język angielski  

 język hiszpański 

 język niemiecki (język niemiecki nauczany na poziomie podstawowym) 
 

  
 

Obowiązkowe zajęcia uzupełniające: 

 język biznesu i komunikacja międzykulturowa 

 marketing i zarządzanie 
 
 

Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu w klasie JĘZYKOWO - BIZNESOWEJ: 
 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 język hiszpański  
 

O przydzieleniu do grupy z języka angielskiego nauczanego na poziomie rozszerzonym zadecyduje wynik testu 

poziomującego, który zostanie przeprowadzony we wrześniu 2023r.  

 

Limit miejsc w oddziale: 25 

  

IC 

KLASA JĘZYKOWO - BIZNESOWA 
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Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 

 matematyka 

 geografia 
 
 
Nauczane języki obce: 
 

 język angielski – pierwszy język nauczany 

 Język niemiecki lub język hiszpański do wyboru 
 

Obowiązkowe zajęcia uzupełniające: 

 blok zajęć z zakresu rysunku architektonicznego oraz historii architektury i urbanistyki prowadzonych 
przez nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej. 

Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu w klasie ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ: 
 

 język polski 

 matematyka 

 język angielski 

 geografia 
 
Limit miejsc w oddziale: 25 

 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

ID 

KLASA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA 
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3. Kryteria rekrutacji 
 

1. O przyjęciu Kandydatów do wybranego oddziału szkoły decyduje suma punktów możliwych  

do uzyskania z : 

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty 

b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego  

i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły 

c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

- 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, 

  -  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu. 

2.     Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wymienionych na świadectwie 

ukończenia      szkoły podstawowej ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego  

i  dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

z wyróżnieniem oraz szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

 

 

Lp. Zagadnienie 
Punktacja 

maksymalna 

1. Przeliczenia wyniku egzaminów ósmoklasisty na punkty:                              

Język polski – wynik egzaminu mnoży się przez 0,35 

Matematyka – wynik egzaminu mnoży się przez 0,35 

Język obcy nowożytny – wynik egzaminu mnoży się przez 0,3 

 

100 punktów 
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2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny  
z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalonych przez dyrektora szkoły: 

 

 język polski 

 matematyka 

 pierwsze ustalone zajęcia edukacyjne 

 drugie ustalone zajęcia edukacyjne               

 

72 punkty 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów 

4. 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 albo interdyscyplinarnego – przyznaje  
się 7 punktów 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 
punktów 

 

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 
albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie 
oświaty”:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów 

 

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

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 
punktów 

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,  

 

celujący – przyznaje się 18 
punktów 

bardzo dobry – przyznaje się 17 
punktów 

dobry – przyznaje się 14 punktów 

dostateczny  - przyznaje się 8 
punktów 

dopuszczający – przyznaje się 2 
punkty 
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d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 
punktów, 

 f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 
punkty 

7. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 
punktów 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 
punktów  

c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów 

d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów 

 

8. Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 
w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4–7, artystycznych i 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 

 

9. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 
szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za 
najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły 
podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 
podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania  
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

18 punktów 

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

3 

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny  
z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione  
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym  
za uzyskanie z:  
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1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów 

 b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów 

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów 

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów 

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 a) celującym – przyznaje się 30 punktów 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów 

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów 

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów 

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów 

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 
objętego egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty ocenę z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin 
ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1. 

 

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego 
nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób 
określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka 
obcego nowożytnego. 

 

 

3.  Uczniowie przyjmowani są  do wybranego oddziału I Liceum Ogólnokształcącego  w kolejności zgodnej z sumą 

uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

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

Ogólnokształcącego  w Siemianowicach Śląskich będą decydowały w odpowiedniej kolejności następujące 

kryteria: 

 sumaryczny procentowy wynik z egzaminu ósmoklasisty 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na 

drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru 
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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 

 

5. 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 I Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach 

Śląskich i skreśleniem go z listy uczniów. 

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

do I Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich. 

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

8. Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich, 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. 
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4. Terminy rekrutacji 

Termin podstawowy Termin uzupełniający Wydarzenie i wymagane dokumenty 

od 15 maja 2023 r.  

do 19 czerwca 2023 r.  

do godz. 15.00 

od 27 lipca 2023 r. 
  

do 1 sierpnia 2023 r.  
 

do godz. 15.00 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
(podpisane przez co najmniej jednego 
rodzica/prawnego opiekuna) branymi 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 23 czerwca 2023 r. 
 

 do 10 lipca 2023 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. 

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej 
"koszulce"): 

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach  

egzaminu ósmoklasisty 
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 www.sniadek.com 

do 10 lipca 2023 r.  1 sierpnia 2023r. 

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. 

http://www.slaskie.edu.com.pl/
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do 17 lipca 2023 r. do 7 sierpnia 2023 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
okoliczności zweryfikowanych przez wójta 
(burmistrza lub prezydenta) wskazanych w 
oświadczeniach. 

18 lipca 2023 r. 8 sierpnia 2023 r. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

od 18 lipca 2023 r.  

do 25 lipca 2023 r. 

 do godz. 15.00 

od 8 sierpnia 2023 r.  

do 14 sierpnia 2023 r.  

do godz. 15.00 

Potwierdzenie 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. 

Wymagane dokumenty (składane w przeźroczystej 
"koszulce") 

 Oryginał świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej  

 Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty 

 3 fotografie legitymacyjne (opisane na 
odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)  

 Karta zdrowia otrzymana w szkole 
podstawowej 

26 lipca 2023 r.  
 

do godz.14.00 

16 sierpnia 2023 r.  

do godz.14.00 

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

   

do 31 lipca 2023 r. do 21 sierpnia 2023 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 do dyrektora 
szkoły 

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. 


