Zasady rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej
X Liceum Ogólnokształcącego
im. I. J. Paderewskiego Akademickiego w Katowicach
informacje dla uczniów po szkole podstawowej
zostały opracowane na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 24 stycznia 2020r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkól ponadpodstawowych dla
absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego
technikum oraz trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na rok szkolny 2020/2021.
Podstawa prawna art.154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U z 2019r. poz. 1148 ze zm.)

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia.

Zagadnienie

Język polski

Matematyka

Trzecie wybrane zajęcia
edukacyjne

Czwarte wybrane zajęcia
edukacyjne

Punktacja szczegółowa
Celujący – 18
Bardzo dobry – 17
Dobry – 14
Dostateczny – 8
Dopuszczający – 2
Celujący – 18
Bardzo dobry – 17
Dobry – 14
Dostateczny – 8
Dopuszczający – 2
Celujący – 18
Bardzo dobry – 17
Dobry – 14
Dostateczny – 8
Dopuszczający – 2
Celujący – 18
Bardzo dobry – 17
Dobry – 14
Dostateczny – 8
Dopuszczający – 2

Punktacja
maksymalna

18 punktów

18 punktów

18 punktów

18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

18 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

Absolwenci zwolnieni z
egzaminu ósmoklasisty
przez Dyrektora
Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej

3 punkty

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego,
matematyki i języka obcego nowożytnego otrzymanych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty

Maksymalnie 100
punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty
j. polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 35
punktów

matematyka - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 35
punktów

język obcy nowożytny (podstawowy) - 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 30
punktów

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci
konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach,
wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratorów 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
wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów podanych powyżej.

1. Zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty.
Typy klas

Przedmiot 1

Przedmiot 2

Przedmiot 3

A
językowa
hiszpańsko – chińska
limit miejsc 36

j. polski

matematyka

j. angielski

j. polski

matematyka

najwyższa z:
biologia
informatyka

matematyka

najwyższa z:
historia
geografia

matematyka

najwyższa z:
historia
WOS

matematyka

najwyższa z:
historia
WOS

B
medyczno –ścisła
limit miejsc 36

C
artystyczna
limit miejsc 34

j. polski

D
medialna
limit miejsc 34

j. polski

E
psychologiczna
limit miejsc 34

j. polski

Przedmiot 4
najwyższa z:
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
najwyższa z:
fizyka
geografia
chemia
najwyższa z:
biologia
j. angielski
WOS
chemia
najwyższa z:
biologia
j. angielski
geografia
chemia
najwyższa z:
biologia
j. angielski
geografia
chemia

2. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów
do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
3. Terminy postępowania rekrutacyjnego:
Termin

Wydarzenie

od 11 maja do 23 czerwca
2020r. do godz.15.00

Jeżeli XLO jest szkołą pierwszego wyboru, celem weryfikacji, należy złożyć podanie
wydrukowane z systemu

od 26 czerwca do 30
czerwca 2020r. do
godz.15.00

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z kopią
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu

13 lipca 2020r.
godz. 09.00

Ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów z podziałem na oddziały oraz
kandydatów niezakwalifikowanych

od 13 lipca do 20 lipca
2020r. do godz.15.00

Potwierdzenie woli uczęszczania poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty

21 lipca 2020r.
do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły

od 22 lipca do 31 sierpnia
Rekrutacja uzupełniająca.
2020r.
Składanie oryginałów dokumentów do oddziałów, które dysponują wolnymi miejscami

4. Wykaz dokumentów składanych przez kandydata zakwalifikowanego do X Liceum
Ogólnokształcącego:
a)
b)
c)
d)
e)

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
2 podpisane fotografie legitymacyjne
karta zdrowia
wypełniony przez rodziców/prawnych opiekunów kwestionariusz (do pobrania na stronie
szkoły)

Dokumentację należy składać w przeźroczystej koszulce

