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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia  

w roku szkolnym 2019/2020 – liceum 4-letnie 

 

 

 

1.  PODSTAWA PRAWNA 

 

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

c) Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA –OR.110.1.24. 2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, 

trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020. 

d) decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA –OR.110.5. 2019 z dnia 28 stycznia 2019r zmieniająca decyzję nr OA –OR.110.1.24. 

2018 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020. 

 

 

2. OFERTA EDUKACYJNA 

 

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otwarcie następujących klas pierwszych: 
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Klasa 
Przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym 

 

Języki obce 

Przedmiot 

realizowany w klasie 

pierwszej 

 

 

językowa 

 

 

j. angielski 

do wyboru 1 z opcji: 

j. polski – j. niemiecki (lub j. francuski) 

j. polski – historia 

j. polski – geografia 

j. polski – chemia 

geografia – j. niemiecki (lub j. francuski) 

geografia – historia 

geografia – chemia 

biologia – historia 

biologia – j. niemiecki (lub j. francuski) 

biologia – geografia 

biologia – chemia 

informatyka – historia 

informatyka – j. niemiecki ( lub j. francuski) 

informatyka – geografia 

informatyka - chemia 

 

 

j. angielski 

j. francuski 

j. niemiecki 

j. włoski (jeśli zbierze 

się grupa 15 chętnych) 

 

 

 

muzyka 

 

 

humanistyczna 
 

muzyka 

 

 

mundurowa 

 

 

muzyka 

 

 

ogólno - integracyjna 

 

 

muzyka 
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3. T ERMINY REKRUTACJI 

 

 13.05 – 25.06.2019 - złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych II LO 

 21.06 – 25.06.2019– uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego. 

 do 15.07 2019– weryfikacja wniosków i dokumentów 

 16.07. 2019– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 

 16.07 – 24.07. 2019– przedłożenie oryginałów dokumentów 

 25.07.2019 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

 

4. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM: 

 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Przeliczenie na punkty 

ocen z zajęć edukacyjnych, 

wymienionych na 

świadectwie SP, za oceny 

wyrażone stopniem. 

 

Język polski 

dopuszczający – 2 punkty 

 

18 punktów 

dostateczny – 8 punktów  

 

dobry – 14 punktów 

 

bardzo dobry –17 punktów 

 

celujący – 18 punktów 
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Język angielski jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

 Matematyka, Geografia, 

biologia, chemia, fizyka, 

historia (do wyboru 2 

przedmioty) 

jak w przypadku języka polskiego  18 punktów 

Świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem 7 punktów 

- uzyskanie tytułu finalisty w konkursie o zasięgu ponad wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty 

- uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego  lub interdyscyplinarnego 

- uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

 

 

 

10 punktów 

 

7 punktów 

5 punktów 

1. Uzyskanie 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 pkt8ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

 

 

 

 

10 punktów 

 

4punkty 

 

3punkty 
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wojewódzkim  organizowanym przez Kuratora Oświaty 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w 

zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym  

b) krajowym  

c) wojewódzkim  

d) powiatowym  

4. 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, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, 

z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi : 

5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,  

 

10 punktów 

7 punktów 

 

5 punktów 

 

7 punktów 

5 punktów 

3 punkty 

 

 

 

 

4 punkty 

3 punkty 

2 punkty 

1 punkt 

 

 

 

 

 

 

18 punktów 

 



 6 

o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a 

ust. 4 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

 

 

 

10 punktów 

 

7punktów 

 

5punktów 

 

7punktów 

 

3 punkty 

 

2 punkty 

 

Aktywność społeczna, wolontariat 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

 

3 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę 

punktów  za oceny  

1. z języka polskiego i matematyki 

wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 30 

punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 

punktów, 
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c) dobrym – przyznaje się po 20 

punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 

punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 

punktów 

2. z języka obcego nowożytnego i jednego 

przedmiotu do wyboru spośród 

przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia lub historia oceny wyrażonej  

w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 

punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 

punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 

punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 

punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 

punkty 

 

Egzamin ósmoklasisty 

 

 

 100 punktów 
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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 

  

 

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji  200 punktów 

 

 

O przyjęciu do klasy pierwszej w liceum decydują: 

1. Liczba punktów uzyskanych w wyniku egzaminu zewnętrznego  

2. Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły.  

3. Liczba punktów za uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty. 

4. Osiągnięcia artystyczne, sportowe i inne (indywidualne lub zespołowe) co najmniej na szczeblu powiatowym. 

 

Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

 

 

Kandydaci do klasy mundurowej  przyjmowani są z minimum dobrą oceną zachowania.  
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Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy integracyjno – ogólnej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (z: języka polskiego, języka angielskiego, 

języka niemieckiego, języka francuskiego,  języka rosyjskiego, historii,  matematyki, fizyki, biologii, chemii,  geografii), laureaci 

konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji 

poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 

jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są 

do II Liceum Ogólnokształcącego  im. J. Ligonia w Chorzowie niezależnie od kryteriów podanych  wyżej. 

 

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

13.05 – 25.06.2019 

1. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.ligon.pl  

2. wniosek wydrukowany z systemu rekrutacji elektronicznej 

3. kandydaci do klasy policyjnej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych ze stwierdzeniem „uczeń może 

kontynuować naukę w klasie  mundurowej” 

4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kandydaci zainteresowani nauką  w klasie integracyjnej) 

 21.06 – 25.06.2019 

Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły oraz potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu zewnętrznego lub oryginały wymienionych dokumentów 

16.07 – 24.07. 2019 

1.   oryginał świadectwo ukończenia szkoły; 

2.   oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego 

http://www.ligon.pl/


 10 

3.   karta zdrowia  

4.   4 zdjęcia podpisane na odwrocie 

 

 

Dokumenty kandydat zobowiązany jest złożyć w białej teczce z gumką opisanej zgodnie ze wzorem podanym na stronie  

II Liceum Ogólnokształcącego.  

Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ustala listę przyjętych do 

poszczególnych klas pierwszych. 

 

O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych w ramach rekrutacji. 

W pierwszej kolejności przyjmowani są do danej klasy uczniowie, którzy wybrali dany rodzaj klasy, a następnie pozostali 

kandydaci znajdujący się na liście przyjętych do liceum.  

 W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo 

 w przyjęciu do szkoły mają: 

1. kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej ( zgodnie z 

dz. u. 2004 nr 26 poz. 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami) 

2. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust.2 Ustawy o systemie oświaty: 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. 
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Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą,   równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do liceum 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. 

 

Odwołania związane z dostrzeżonymi błędami proceduralnymi należy składać do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia 

ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły. 

 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 dostępne są:                  

  w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej: www.ligon.pl oraz informatorach o szkole. 

 

DRUK KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY 

 

DZIEŃ OTWARTY: 13.04.2019 GODZ. 10.00 

 

Sekretariat czynny jest w godzinach 700 - 1600   w środy 700 - 1700 

http://www.ligon.pl/

