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KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I  

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im.św. JANA BOSKO W SOSNOWCU 

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych absolwentów 

szkół podstawowych tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum 

oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021.  

 

§ 1 

 

1. Do klas pierwszych czteroletniego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zostanie 

przyjętych 50 uczniów. 

2. Planuje się otwarcie 3 klas pierwszych. 

3. Przedmioty rozszerzone, przedmioty dodatkowe i innowacje pedagogiczne będą 

realizowane  

w  oddziałach spersonalizowanych przez ucznia. 

Uczeń sam decyduje o profilu nauczania, wybierając cztery dowolne przedmioty na 

poziomie rozszerzonym już w klasie pierwszej. 

4. Współpracujemy z : 

 Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie. 

 Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. 

 Teatrem Zagłębia w Sosnowcu. 

 Kinem „Rialto” i „Kosmos” w Katowicach. 

 Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. 

 Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. 

 Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego 

 Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Fundacją ECDL w zakresie 

przygotowania uczniów do egzaminu ECDL, Base i zdobycia Europejskiego 

Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Nasza pracownia komputerowa posiada 

status Laboratorium Edukacyjnego ECDL. 
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5. Przygotowujemy do egzaminów państwowych z języka francuskiego DELF, 

hiszpańskiego DELE oraz niemieckiego ZERTIFIKAT DEUTSCH. 

6. Kształtowanie kompetencji językowych realizowane jest w grupach językowe pod 

względem umiejętności kompetencji- obowiązkowy rozszerzony język angielski, 

dodatkowo łacina oraz do wyboru :j. niemiecki, j. francuski lub j. hiszpański. 

7. Organizujemy wyjazdy edukacyjne,  wymiany zagraniczne i projekty europejskie. 

 

§ 2 

 

1. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Organ 

Prowadzący i Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich. 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 

a. podaje informację o warunkach rekrutacji, 

b. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi  

w regulaminie, 

c. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

do przyjęcia oraz podaje informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu 

kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,  

d. ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (albo informację  

o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do 

przyjęcia,  sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.  

3. Organ Prowadzący podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją. 

 

§ 3 

 

1. Kandydaci uczęszczający do szkół podstawowych korzystają z systemu rejestracji 

elektronicznej.  

2. Kandydat wskazujący Katolicki Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu jako szkołę 

pierwszego wyboru musi złożyć w sekretariacie szkoły wydrukowany wniosek  

z naboru elektronicznego oraz wypełnioną ankietę kandydata  (dostępną na stronie 

szkoły). 

3. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli szkołę podstawową poza granicami kraju 

(równorzędną polskiej  szkole podstawowej), przyjmowani są na podstawie podania  

i świadectwa (zaświadczenia) ze szkoły za granicą  i ostatniego świadectwa szkolnego 
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wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Decyzję o przyjęciu 

podejmuje Organ Prowadzący i Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. 

 

§ 4 

1. Do  Liceum przyjmowani są uczniowie, którzy posiadają świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej. 

 

§ 5 

 

 Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, 

przyjmowani są do Liceum niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich paragrafach, 

jeżeli spełniają warunki, o których mowa w § 4. 

 

§ 6 

 

1. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji Liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami,  

w terminie do 24 sierpnia przeprowadza uzupełniające postępowanie rekrutacyjne, za 

zgodą Organu Prowadzącego szkoły. 

2. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące 

przy postępowaniu zasadniczym. 

§ 7 

 

Suma punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum wynosi maksymalnie 

200 z czego 100 punktów przyznawanych jest na podstawie wyników egzaminu 

ośmioklasisty,  100 kolejnychpunktów kandydat może uzyskać łącznie za oceny z wybranych 

zajęć edukacyjnych, świadectwo z wyróżnieniem i  inne osiągnięcia odnotowane na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 

§ 8 

 

Obligatoryjnie punktowane są trzy przedmioty: język polski, matematyka, język angielski. 

Czwarty przedmiot dodatkowy do wyboru: biologia, geografia, historia ,chemia, fizyka, który 

realizowany będzie  na rozszerzeniu. 
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§ 9 

Zasady przyznawania punktów 

 

Zagadnienie   (punktacja szczegółowa) 
Punktacja 

maksymalna 

Egzamin ośmioklasisty: 100 punktów 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty: 

• 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. 

max. 35 

punktów max. 

35 punktów 

max. 30 

punktów 

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

obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

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) wybranego 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. 

maksymalnie 70 

punktów  

 

 

 

 

maksymalnie 30 

punktów 

Oceny, świadectwo z wyróżnieniem, osiągnięcia konkursowe, wolontariat 100 punktów 

Język polski niedostateczny – 0 punktów 18 punktów 

dopuszczający – 2 punkty 

dostateczny – 8 punktów 

dobry – 14 punktów 
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bardzo dobry – 17 punktów 

celujący – 18 punktów 

Matematyka jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Pierwszy wybrany przedmiot jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Drugi wybrany przedmiot jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów 

Osiągnięcia olimpijskie i konkursowe: 

1. 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 lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

7punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5punktów; 

2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

b) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

c) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

d) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

max. 18 

punktów 
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3. uzyskanie wiedzy w zawodach  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, 

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

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

3 punkty; 

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

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

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 10 punktów, 

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

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów, 

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

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

2 punkty; 

5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione  

w pkt 1– 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  
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a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej 

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 18 punktów. 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
    3 punkty 

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 

 

 

200 punktów 

 

§ 10 

 

Wydrukowany wniosek z naboru elektronicznego oraz wypełnioną ankietę kandydacką  

(dostępną na stronie szkoły) składać można w sekretariacie Liceum od poniedziałku do 

piątku w godzinach:  od 8:00. do 15:00 w terminie od 11 maja 2020 roku do   

23 czerwca 2020 roku. 

 

§ 11 

 

Terminy rekrutacji podane są do publicznej wiadomości na szkolnej stronie internetowej oraz 

na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

Ankietę kandydata można pobrać ze strony szkoły oraz wypełnioną lub skan przesłać drogą 

elektroniczną na adres rekrutacja@katolik.sosnowiec.pl od dnia 15.04.2020 r. 

Ankietę można również wypełnić online. Ankieta zostanie automatycznie przesłana na adres 

mailowy administratora. 

 

 

mailto:rekrutacja@katolik.sosnowiec.pl
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§ 12 

 

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZASADNICZEGO 

 

Lp. Czynności Terminy 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum – wydrukowanego 

z  naboru  elektronicznego i dostarczonego do szkoły pierwszego 

wyboru. 

11 maja 2020 – 23 

czerwca 2020 do godz. 

15:00. 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ośmioklasisty. ( kserokopie zaświadczenia laureata lub 

finalisty ) 

26 czerwca 2020 –  

30 czerwca 2020 

 do godz. 15:00. 

3. Weryfikacja przez Licealną Komisję Rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach,  

w tym dokonanie przez przewodniczącego Licealnej Komisji 

Rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. Podpisanie umów w sprawie kształcenia  od 29.06 

do 20.07. według harmonogramu. 

do 26 czerwca 2020 

4. Weryfikacja przez Licealną Komisję Rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez Organ 

Prowadzący okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

do 10 lipca 2020 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez Licealną Komisję 

Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych. 

13 lipca 2020 godz. 

12:00. 

6.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata  woli 13 lipca 2020 -  

 przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i oryginału o zaświadczenia  

o wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum. 

20 lipca 2020  

do godz. 15:00. 

7. Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do Liceum. 

21 lipca 2020 godz. 

14:00. 
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§ 13 

 

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO 

 

Lp. Czynności Terminy 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

22 lipca 2020- 

27 lipca 2020 

do godz.15.00 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

22 lipca 2020-  

27 lipca 2020 

do godz. 15:00 

3.  Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. 30 lipca 2020- 

godz. 9:00. 

4. Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych. 7 sierpnia 2020- 

godz. 15:00. 

5. Weryfikacja przez Licealną Komisję Rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego Licealnej Komisji Rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 29 lipca 2020 

6. Weryfikacja przez Licealną Komisję Rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez Prezydenta 

Miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

do 17 sierpnia 2020 

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginału o zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  

o przyjęcie do Liceum. 

do 17 sierpnia 2020 

– 21 sierpnia 2020 

do godz. 15:00. 

8.  Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do Liceum 

24 sierpnia 2020  

do godz.14:00 

 


