
REGULAMIN NABORU UCZNIÓW  
 

DO KLAS PIERWSZYCH  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza  
w Raciborzu 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014  

 

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi 

w  

Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty  

Nr  ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. 

w   sprawie  terminów  składania  dokumentów  i  terminów  rekrutacji  uczniów  i  słuchaczy  do publicznych 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół policealnych  oraz  sposobu  przeliczania  na  
punkty  zajęć  edukacyjnych  i innych  osiągnięć  kandydatów  do  młodzieżowych  szkół  ponadgimnazjalnych  
na  podbudowie  gimnazjum  w  województwie  śląskim na rok szkolny 2013 / 2014. 
 

I. Szczegółowe terminy rekrutacji 
 

1. do 28 lutego 2013 r. – dyrektor  szkoły ponadgimnazjalnej podaje kandydatom do 
wiadomości  kryteria oraz warunki przyjęć; 

2. od 13 maja do 25 czerwca 2013 r. do godz. 12.00 – kandydaci wprowadzają podanie 
przez Internet oraz składają dokumenty w szkole pierwszego wyboru; 

3. 6 czerwca 2013 r. o godz. 17.00 – spotkanie z kandydatami i ich rodzicami w auli I LO 
im. Jana Kasprowicza w Raciborzu 

4. od 28 czerwca do 1 lipca 2013 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych 
szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum 
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie opatrzone 
numerem „1”);  

5. 05 lipca 2013 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół 
ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały; 

6. do 09 lipca 2013 r. do godz. 10.00 – termin potwierdzania przez kandydatów woli 
uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
Nieprzekazanie przez kandydata oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne 
z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów;  

7. 10 lipca 2013 r. do godz. 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie 
informacji o wolnych miejscach;  

8. do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani 
do dnia 31 sierpnia 2013 r., kiedy to nastąpi  zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich 
typów. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych 
elektronicznych systemów rekrutacyjnych. 

II. Postanowienia ogólne 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu 

mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.  
2. Naboru kandydatów do klas pierwszych dokonuje, przy pomocy systemu elektronicznego, 

szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powoływana przez dyrektora szkoły.  

http://www.lo1.raciborz.com.pl/upload/reg2010_2111.pdf?phpMyAdmin=y-NmM7ataaw7h6NupJMROw0HaN3


3. Komisja dokonuje naboru na podstawie dokumentacji, którą kandydaci składają w szkole. Na 
dokumentację składają się: 

a) dostarczone do szkoły od 13 maja do 25 czerwca 2013 r. - podanie 
wydrukowane z systemu ; 

b) dostarczone od 28 czerwca do 1 lipca 2013 r. do godz. 15.00 - potwierdzone 
kopie (opatrzone numerem  „1” ) świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim 
roku nauki w gimnazjum oraz informacja o wyborze szkół ponadgimnazjalnych; 

c) dostarczone do 09 lipca 2012 r. do godz. 10.00 – oryginały świadectwa 
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim 
roku nauki w gimnazjum. 

4. Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do klas pierwszych należy 
dostarczyć pozostałe dokumenty, w tym:  

a) wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia),  
b) życiorys,  
c) dwie aktualne fotografie (format legitymacyjny),  
d) karta zdrowia, którą należy dostarczyć we wrześniu.  

5. Podstawę postępowania Komisji stanowią:  

a) oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, 

b) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,  
c) inne udokumentowane osiągnięcia uczniów, np.: zaświadczenia, dyplomy 

lub certyfikaty uzyskane w konkursach przedmiotowych, organizowanych 
przez Kuratorów Oświaty oraz w zawodach sportowych, artystycznych i 
innych konkursach co najmniej na szczeblu powiatowym, 

d) dokumentacja problemów zdrowotnych ucznia wydana przez uprawnione 
instytucje.  

6. Komisja dokonuje przeliczenia ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum na 
punkty i sumuje je z punktami uzyskanymi za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim 
roku nauki w gimnazjum. Łączna punktacja stanowi podstawę do ustalenia kolejności 
kandydatów na listach do poszczególnych klas z określoną (rozszerzoną) podstawą 
programową.  

7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej 
z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

8. Limit miejsc w klasach pierwszych I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu w roku 
szkolnym 2013/2014 wynosi 32 osoby na każdy oddział. 

9. Komisja dokonuje przydziału punktów za udział w finałach konkursów przedmiotowych lub za 

inne osiągnięcia na szczeblu powiatowym niezależnie od profilu klasy, do której ubiega się 
kandydat.  

10. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, 

laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych 

województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego…” oraz Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej 

Gimnazjalistów przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od 

kryteriów podanych w poprzednich punktach. 
11. Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku 

szkolnym 2012/2013:  

 język polski 

 język angielski 

 język niemiecki 

 język francuski 

 język rosyjski 

 historia 

 matematyka 

 fizyka i astronomia 

 biologia 

 chemia 

 geografia 

 wiedza o społeczeństwie 



12. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną 
polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej 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. 

13. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w 
postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:  

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych,  

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 
indywidualny program lub tok nauki,  

c) 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,  

d) absolwenci Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. von Eichendorffa 
w Raciborzu, dzieci absolwentów szkół wchodzących  w skład Zespołu  oraz osoby 
których rodzeństwo – brat, siostra są absolwentami naszej szkoły. 

e) uczestnicy konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej powiatowym.  

III. Oferta edukacyjna szkoły – proponowane profile. 

W roku szkolnym 2013/2014 I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu proponuje następujące profile: 

Profil 

Proponowane przedmioty 

do realizacji w zakresie 

rozszerzonym1 

Języki obce 

humanistyczny 
Język polski, historia 1. Język angielski * 

2. Język francuski * 

3. Język niemiecki * 

4. Język rosyjski ** 

5. Język włoski ** 

* Zakres podstawowy lub rozszerzony.  

W przypadku języka francuskiego 

i niemieckiego dla uczniów realizujących 

zakres rozszerzony dodatkowo możliwość 

uzyskania certyfikatu odpowiednio DELF 

lub DSD. 

** Zakres podstawowy 

UWAGA - Utworzenie określonej grupy 

(wybrany język obcy i jego poziom) 

uzależnione będzie od liczby chętnych 

i możliwości organizacyjnych szkoły. 

matematyczno-fizyczny 
Matematyka, fizyka 

informatyczny 
Informatyka, matematyka, fizyka  

biologiczno-chemiczny 
Biologia, chemia 

biologiczno-geograficzny 
Biologia, geografia 

matematyczno-chemiczny 
Matematyka, chemia 

 
 

 

1)  Zgodnie z RAMOWYM PLANEM NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „ Dyrektor liceum 

ogólnokształcącego ustala (…) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których 

uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna 

być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka”.  

Uczniowie będą mogli więc wybrać dodatkowe, poza wskazanymi 

w tabeli, przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym, w tym także języki 

obce. 



PROFIL HUMANISTYCZNY 
Profil dla humanistów, czyli  wszystkich, którzy pragną samodzielnie i w grupie  odkrywać 

prawdę o człowieku, rozwijać swoje talenty  artystyczne (np. na zajęciach koła teatralnego czy 

kabaretowego) czy dziennikarskie (w trakcie nauki przewidziano warsztaty dziennikarskie). Profil ten 

realizuje rozszerzony zakres programu z języka polskiego i historii.  

Na profilu tym  spotkasz pasjonatów kultury, sztuki, literatury, filozofii i języka. Tu znajdziesz 

bratnią duszę, z którą będziesz mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Poszerzysz wiedzę o 

kulturze i literaturze europejskiej. Nauczysz się krytycznie patrzeć na dzieła i wyciągać własne 

wnioski.  Zdobędziesz narzędzia przydatne w interpretacji dzieła literackiego. Rozwiniesz także 

umiejętność pisania tekstów w różnych konwencjach gatunkowych i stylistycznych. 

Jak mówią obecni maturzyści – największą zaletą tego profilu jest to, że pozwala na 

wszechstronny rozwój, co zresztą jest myślą przewodnią humanizmu. 

PROFIL MATEMATYCZNO – FIZYCZNY 
Jeśli marzysz o rzetelnych studiach politechnicznych i uniwersyteckich na kierunkach takich 

jak: matematyka, fizyka, architektura, budownictwo,  to klasa o profilu matematyczno-fizycznym 

spełni twoje wymagania.  

Przedmioty ścisłe - matematyka i fizyka - realizowane są w rozszerzonym programie 

nauczania. Uczniowie tego profilu biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach: matematycznej 

i fizycznej, osiągając wysokie miejsca. 

PROFIL INFORMATYCZNY 
Profil ten jest przeznaczony dla osób interesujących się nowoczesnymi technologiami, 

informatyką i matematyką. Klasa matematyczno-informatyczna przygotowuje uczniów do podjęcia 

studiów na kierunkach technicznych na politechnikach i uniwersytetach. 

Do przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym należą: informatyka, matematyka 

i fizyka. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zagadnień matematycznych na dodatkowych zajęciach. 

Informatyka realizowana jest z podziałem na grupy w nowoczesnych pracowniach komputerowych. Na 

lekcjach licealiści poznają podstawy programowania, grafiki komputerowej, tworzenia baz danych. 

Dodatkową zaletą jest możliwość uzyskania (podczas zajęć dodatkowych) certyfikatu ECDL 

(European Computer Driving Licence - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Certyfikat 

jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY 
Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej w ciekawy sposób zdobywają wiedzę o budowie 

i funkcjonowaniu organizmów żywych, właściwościach substancji, z których zbudowany jest otaczający 

nas świat oraz przygotowują się do podjęcia studiów na takich kierunkach jak: biologia, chemia, 

biotechnologia, medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, leśnictwo, 

rolnictwo, technologia żywienia, zagospodarowanie odpadów, rehabilitacja i inne. 

W klasie realizowany jest rozszerzony program nauczania z biologii i chemii. Niektóre zajęcia 

prowadzone są w formie warsztatów. 

Udział w licznych konkursach stwarza uczniom możliwości zarówno poszerzenia swoich wiadomości, jak 

i sprawdzenia się. 

PROFIL BIOLOGICZNO-GEOGRAFICZNY 
Profil biologiczno-geograficzny daje możliwości tym uczniom, którzy mają dość rozległe 

i jeszcze nie do końca sprecyzowane zainteresowania. W profilu przewidziano rozszerzenia z biologii 

i geografii. 



Możliwości studiowania po tej klasie jest naprawdę wiele, np. fizjoterapia, biologia, 

bioinżynieria medyczna, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, ekonomia, zarządzanie, stosunki 

międzynarodowe, turystyka, agroturystyka, geografia, kartografia, geodezja, hotelarstwo, AWF i wiele 

innych.   

PROFIL MATEMATYCZNO-CHEMICZNY 
Profil ten powstał z myślą o myślących ekonomicznie, działających aktywnie i praktycznie 

młodych ludzi. W klasie tej nauczanie matematyki i chemii prowadzone jest w zakresie 

rozszerzonym, co służy przygotowaniu ucznia do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie 

rozszerzonym i umożliwia dobry start na wielu kierunkach prestiżowych uczelni.  

Profil matematyczno –chemiczny przygotowuje do podjęcia studiów między innymi na takich 

kierunkach jak: chemia, informatyka chemiczna, chemia środowiska, ochrona środowiska, biochemia, 

biotechnologia, ochrona przyrody i wiele innych. 

 

IV. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia 
ucznia: 

1. Zajęcia edukacyjne wliczane do punktacji za świadectwo do klasy:  

a) humanistycznej: j. polski, j. obcy, historia i wos;  

b) matematyczno-fizycznej: j. polski, j. obcy, matematyka i fizyka; 

c) informatycznej: j. polski, j. obcy, matematyka i informatyka; 

d) biologiczno-chemicznej: j. polski, j. obcy, biologia i chemia; 

e) biologiczno-geograficznej: j. polski, j. obcy, biologia i geografia;  

f) matematyczno-chemicznej: j. polski, j. obcy, matematyka i chemia. 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 0 punktów 

19 punktów 

dostateczny – 9 punktów  

dobry – 13 punktów 

bardzo dobry –16 punktów 

celujący – 19 punktów 

Pierwsze wybrane 

zajęcia edukacyjne 
jak w przypadku języka polskiego  19 punktów 

Drugie wybrane 

zajęcia edukacyjne 
jak w przypadku języka polskiego  19 punktów 

Trzecie wybrane 

zajęcia edukacyjne 
jak w przypadku języka polskiego  19 punktów 



Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem    5 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie 

przedmiotowym organizowanym przez kuratora 

oświaty: 

- za jeden tytuł - 10 punktów  

- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 

12 punktów   

Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych (indywidualne lub 

zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu 

powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum.  Kandydat może uzyskać  maksymalnie  

5 pkt. 

Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- 

sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy 

inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę 

przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 

5 punktów 

I miejsce lub tytuł laureata –  5 pkt. 

II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. 

III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze 

wolontariusza  

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 

  2 punkty 

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: Dodatkowa liczba punktów za oceny z 

trzech  wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych dotyczy zajęć  wskazanych przez 

szkołę przy naborze do wybranego oddziału. 

Egzamin gimnazjalny 

 

 

 100 punktów 

 

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu 

gimnazjalnego: 

 język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

 

 maksymalnie 20 punktów 



procent, 

 historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu 
za każdy uzyskany procent, 

 matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany 
procent, 

 przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy 
uzyskany procent, 

 język obcy nowożytny – 0,2 punktu  
za każdy uzyskany procent. * 

maksymalnie 20 punktów 

 maksymalnie 20 punktów 

 maksymalnie 20 punktów 

 maksymalnie 20 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku 

rekrutacji  

 200 punktów 

*Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 

 

V. Postanowienia dodatkowe 

1. Komisja zastrzega sobie prawo odstąpienia od powołania klasy lub powołania klasy 
o podobnym profilu  w sytuacji, gdy liczba kandydatów do określonego oddziału jest mniejsza 
od ustalonego limitu miejsc.  

2. Odwołanie od decyzji komisji można składać do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od 

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

VI. Sposób przeprowadzenia naboru 

1. Każdy kandydat samodzielnie rejestruje się w systemie zakładając konto. Rejestracji można 

dokonać w gimnazjum, w domu lub w pracowni komputerowej I LO – sala 109 – 
w każdą środę od godz. 13:30 do godz. 15:00 w czasie trwania rekrutacji elektronicznej.  

2. Po założeniu konta kandydat dokonuje wyboru szkoły i oddziału za pośrednictwem Internetu.  
3. Kandydat wypełnia podanie i po wydrukowaniu dostarcza je do sekretariatu szkoły pierwszego 

wyboru wraz z załącznikami.  
4. Szkoła weryfikuje elektroniczne dane osobowe kandydata oraz listę preferencji na podstawie 

otrzymanych dokumentów.  
5. Kandydat za pośrednictwem Internetu wprowadza do systemu indywidualne oceny 

ze świadectwa gimnazjalnego, wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 
w gimnazjum i osiągnięcia w konkursach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.  

6. Kandydat dostarcza do szkoły potwierdzone kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum 
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

7. Szkoła dokonuje weryfikacji wprowadzonych przez kandydata danych do systemu w oparciu 
o dostarczone kserokopie dokumentów.  

8. Szkoła ogłasza  wyniki przeprowadzonej rekrutacji i listę kandydatów zakwalifikowanych do 
klas pierwszych.  

9. Kandydat umieszczony na tej liście potwierdza wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie 
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego.  

10. Szkoła ogłasza listę uczniów przyjętych do klas pierwszych i ewentualnie listę wolnych miejsc 
w poszczególnych oddziałach.  

VII. Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców 

1. Punkt informacyjny dla kandydatów do I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu działa 

w sekretariacie szkoły w okresie od kwietnia 2013 r. do zakończenia rekrutacji. 
2. Punkt jest czynny codziennie w godz. od 8:00 do 15:00. 



3. W każdą środę od 13:30 do 15:00 w czasie trwania rekrutacji elektronicznej (od 13 maja 
do 25 czerwca) istnieje możliwość skorzystania z pracowni komputerowej I LO – sala 109 
– w celu wprowadzenia podania. 

4.  Punkt udziela informacji bezpośredniej oraz telefonicznej pod numerem telefonu 

324154452. 
5. Punkt udziela wszelkich informacji dotyczących procedury rekrutacji, wymagań formalnych 

stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego, specyfiki kształcenia w 
poszczególnych profilach, o możliwościach kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły oraz innych 
informacji związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły. 

6. W czasie trwania Targów Edukacyjnych w Raciborzu 25 i 26 marca 2013 r. – w ILO będą 
odbywały się Dni Otwarte – serdecznie zapraszamy. 

7. Dnia 6 czerwca 2013 r. o godz. 17:00 odbędzie się  spotkanie z kandydatami i ich 
rodzicami w auli I LO im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. 


