
 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych 
 III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie 

 w roku szkolnym 2023/2024 
 Podstawa prawna: 

 ●  Decyzja  Śląskiego  Kuratora  Oświaty  nr  WE-KZ.537.2.2023  z  dnia  30  stycznia  2023  r. 
 w sprawie  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania 
 uzupełniającego  na  terenie  województwa  śląskiego,  w  tym  terminy  składania 
 dokumentów  do  klas  pierwszych  publicznych  szkół  ponadpodstawowych,  tj.  do 
 czteroletniego  liceum  ogólnokształcącego,  pięcioletniego  technikum  oraz  trzyletniej 
 branżowej  szkoły  I  stopnia  i  klas  wstępnych  w  publicznych  szkołach 
 ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 

 ●  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  EDUKACJI  I  NAUKI  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) 

 ●  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie 
 szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek 
 systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem 
 COVID—19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.). 

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

 Zasady rekrutacji 

 1.  III  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Stefana  Batorego  w  Chorzowie  uczestniczy  w  systemie 
 rekrutacji  elektronicznej  kandydatów  do  klas  pierwszych  w  roku  szkolnym  2023/2024. 
 Uczeń - kandydat poddaje się jej wynikom. 

 2.  W roku szkolnym 2023/2024 III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego 
 w Chorzowie prowadzi nabór do pięciu klas pierwszych, liczących po 32 uczniów: 

 Klasa I A PRAWNICZO - DZIENNIKARSKA 

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  
 język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie.  
 Pierwszy język obcy: j. angielski.  
 Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski * 

 Uczniowie  klasy  prawniczo-dziennikarskiej  wezmą  udział  w  obozach  naukowych, 
 dzięki  którym  rozwiną  wiedzę  i  umiejętności  dziennikarskie.  Będą  uczestniczyć  w  zajęciach 
 organizowanych  przez  profesjonalnych  dziennikarzy,  uczelnie  wyższe,  Sądy  Rejonowe 
 i Okręgowe,  będą  realizować  historyczne  projekty  edukacyjne  oraz  współpracować  z  wieloma 
 instytucjami  edukacyjnymi.  Klasa  prawniczo  -   dziennikarska  zostanie  także 
 współorganizatorem  Festiwalu  Teatralnego,  a  w  ramach  zajęć  dziennikarskich  uczniowie  będą 
 mogli rozwijać zainteresowania tą dziedziną.  

 W  klasie  prawniczo-dziennikarskiej  czekamy  na  osoby  otwarte  na  świat,  które  sercem 
 i umysłem chcą poznawać teraźniejszość i przeszłość, które chcą odkrywać różnorodność  
 i bogactwo rzeczywistości, które gotowe są dzielić się swoimi pasjami i talentami.  



 Wybór  klasy  prawniczo-dziennikarskiej  zapewni  nie  tylko  zdobywanie  wiedzy 
 potrzebnej  na  studiach,  ale  także  umożliwi  uczestniczenie  w  wydarzeniach  kulturalnych, 
 naukowych i  artystycznych  w  regionie.  Razem  będziemy  rozbudzać  zamiłowanie  do 
 zawiłości  językowo-gramatycznych,  ważnych  dat  i  wydarzeń.  Czekamy  na  osoby  kreatywne, 
 wrażliwe i z poczuciem humoru. 

 Klasa I B TEATRALNA 

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 język polski, język angielski. 
 Pierwszy język obcy: j. angielski. 
 Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski * 

 Oferta  klasy  skierowana  jest  do  uczniów,  którzy  interesują  się  teatrem,  filmem, 
 fotografią,  dramaturgią  oraz  innymi  dziedzinami  sztuki.  Każdy  będzie  mógł  znaleźć  dla  siebie 
 przestrzeń  do  rozwijania  swoich  pasji,  talentów  i zdolności.  Spotkania  ze  sztuką  będziemy 
 realizować  w  ramach  wycieczek,  festiwali  filmowych  i  teatralnych.  W  programie  nauczania 
 klasy teatralno-artystycznej znajdują się warsztaty teatralne i warsztaty ekspresji kulturalnej. 
 W  ramach  zajęć  uczniowie  będą  poznawali  różne  techniki  aktorskie  oraz  będą  czynnie 
 uczestniczyć  w  tworzeniu  kultury.  Nasi  uczniowie  będą  uczestniczyć  w  zajęciach  pisarskich  i 
 fotograficznych  oraz  samodzielnie  tworzyć  wydarzenia  o  charakterze  artystycznym.  Jeśli 
 interesuje  Cię  teatr,  film,  fotografia,  czy  sztuka,  lubisz  malować  i tworzyć  dekoracje,  grasz  na 
 instrumencie  muzycznym,  śpiewasz,  tańczysz  lub  chcesz  rozwinąć  swój  warsztat  aktorski,  to 
 klasa 1B jest właśnie dla Ciebie! 

 Klasa I C MATEMATYCZNA 

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 matematyka, informatyka, język angielski/fizyka **. 
 Pierwszy język obcy: j. angielski. 
 Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski * 

 Oferta  klasy  skierowana  jest  do  uczniów,  którzy  chcą  w  przyszłości  studiować  na 
 kierunkach  ścisłych,  przyrodniczych  lub  technicznych  i  z  łatwością̨  je  ukończyć,  ponieważ 
 przedmioty  ścisłe  w  Liceum  Batorego  nauczane  są̨  na  najwyższym  poziomie.  Lekcje  fizyki 
 zostały  sfilmowane  i  zamieszczone  na  kanale  YouTube.  Uczniowie  klasy  1C  będą 
 uczestniczyć  w  zajęciach  organizowanych  przez  uczelnie  wyższe.  W  latach  poprzednich  mieli 
 możliwość  wzięcia  udziału  w  zajęciach  i  warsztatach  organizowanych  przez  Politechnikę 
 Śląską,  Uniwersytet  Śląski,  Wyższą  Szkołę  Technologii  Informatycznych.  W  cyklu  nauczania 
 przewidziane są też liczne wycieczki i obóz naukowy. 

 Pracownie  informatyczne  wyposażone  są  w  wiele  zestawów  robotów  LEGO  oraz 
 MakeBotów  z  dodatkowymi  czujnikami  oraz  rozszerzeniami.  Lekcje  informatyki  i  fizyki 
 prowadzone  będą  w  doskonale  wyposażonych  pracowniach,  dzięki  realizacji  licznych 
 projektów unijnych. 

 W  program  nauczania  zostaną̨  wplecione  treści  wypracowane  podczas  realizacji 
 projektów  unijnych:  iCSE4school,  PROBOT,  CMI.  Pracujący  w  liceum  nauczyciele  dzielić 
 się  będą  z  uczniami  pasją  i  wspólnie  będą  odkrywali  nowe  obszary  zainteresowań.  Nasi 
 uczniowie  często  są  stypendystami  projektu  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Katowicach 
 “Inwestujemy  w  Talenty”,  który  pozwala  na  uzyskanie  indywidualnych  funduszy  w  celu 
 realizacji zadań edukacyjnych.  



 Klasa I D MEDIALNO – DYPLOMATYCZNA 

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 język polski, język angielski, geografia. 
 Pierwszy język obcy: j. angielski. 
 Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski * 

 Klasa  medialno–dyplomatyczna  skierowana  jest  do  uczniów,  którzy  w  przyszłości  będą 
 chcieli  studiować  m.in.  na  kierunkach:  stosunki  międzynarodowe,  administracja,  politologia, 
 MISH,  historia,  europeistyka,  socjologia,  dziennikarstwo,  komunikacja  medialna, 
 psychologia,  filologia  polska,  filologia  angielska,  hotelarstwo,  turystyka.  Natomiast 
 rozszerzony  program  języka  angielskiego  stwarza  możliwość  podjęcia  studiów  nie  tylko 
 w kraju, ale i za granicą. 

 Uczniowie  klasy  medialno-dyplomatycznej  wezmą  udział  w  debatach,  wykładach 
 akademickich,  konferencjach  naukowych  oraz  projektach  przedmiotowych.  Dzięki 
 współpracy  z  Uniwersytetem  Śląskim,  Instytutem  Roździeńskiego,  Klastrem  Innowacji 
 Społecznych,  Radiem  Katowice,  dziennikarzami,  absolwentami  naszej  szkoły  oraz  studentami 
 wydziału  politologii,  będą  mieli  możliwość  pogłębiać  swoją  wiedzę,  rozwijać  pasje, 
 zdobywać doświadczenie. 

 Dodatkowo  planowane  są  wyjazdy  poszerzające  wiedzę  geograficzną  oraz  obóz 
 naukowy,  zgodny  z  kierunkiem  klasy.  Uczniowie  będą  mieli  okazję  uczestniczenia 
 w zajęciach  pozaszkolnych,  kształtujących  edukację  medialną  i  rozwijających  kompetencje 
 medialne. 

 W  programie nauczania klasy medialno-dyplomatycznej znajdują się: 
 -  warsztaty  medialno-dyplomatyczne  –  a  w  nich  m.in.:  język  mediów,  reklam,  manipulacja 
 językowa, komunikacja wizualna, wizerunek docelowy, 
 - wymiana międzynarodowa ze Słowacją – szkoła dyplomacji w Bratysławie. 

 Jeśli jesteś osobą ciekawą życia, aktywną, wrażliwą na problemy globalne świata, 
 lubisz poznawać nowych ludzi i chciałabyś/-byś rozwijać lub odkrywać w sobie dyplomatę, to 
 klasa I D jest właśnie dla Ciebie! 

 Klasa I E MEDYCZNA 

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 
 biologia, chemia. 
 Pierwszy język obcy: j. angielski. 
 Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski * 

 Klasa  medyczna  adresowana  jest  do  uczniów  zainteresowanych  w  przyszłości  studiami 
 na  kierunkach  medycznych,  około-medycznych  oraz  przyrodniczych.  Uczniowie  wiedzę 
 i  umiejętności  o otaczającym  nas  świecie  będą  mogli  pogłębiać,  uczestnicząc  w  zajęciach 
 organizowanych  przez  Wydział  Biologii  i Ochrony  Środowiska  w  Katowicach.  Tajniki 
 ludzkiego  ciała  oraz  diagnostyki  medycznej  poszerzą  na  zajęciach  organizowanych  przez 
 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. 



 Niezapomnianych  przeżyć  dostarczą  zajęcia  podczas  obozów  naukowych  i  warsztatów 
 prowadzonych na terenie Parków Narodowych i rezerwatów przyrody. 

 Jeśli  uwielbiasz  przedmioty  przyrodnicze,  chcesz  nauczyć  się  zarządzać  wiedzą, 
 rozwijać  swoje  pasje  i  zainteresowania,  a  ponadto  planujesz  studia  na  kierunkach 
 medycznych lub przyrodniczych, to klasa I E jest właśnie dla Ciebie! 

 *  Podział  w  oddziale  na  grupy  językowe  nastąpi  pod  warunkiem  dostatecznej  liczby  chętnych. 
 Uczeń  wybiera  jeden  język  obcy  nowożytny  spośród:  języka  niemieckiego  lub  języka  włoskiego,  przy 
 czym  podział  w oddziale  na  grupy  językowe  nastąpi  do  wypełnienia  liczby  miejsc  (50%  j.  niemiecki  i 
 50%  j.  włoski).  W przypadkach  spornych  decydować  będzie  kolejność  zgłoszenia  ucznia  do  III  LO  w 
 systemie rekrutacji. 

 **  Podział  w  oddziale  będzie  na  grupę  realizującą  język  angielski  na  poziomie  rozszerzonym  i  grupę 
 realizującym  fizykę  na  poziomie  rozszerzonym.  Uczeń  wybiera  jeden  przedmiot  spośród:  języka 
 angielskiego  lub  fizyki,  przy  czym  podział  w  oddziale  na  grupy  nastąpi  do  wypełnienia  liczby  miejsc 
 (50%  j.  angielski  i  50%  fizyka).  W  przypadkach  spornych  decydować  będzie  kolejność  zgłoszenia 
 ucznia do III LO w systemie rekrutacji. 

 3.  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

 od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 
 (w postępowaniu uzupełniającym od 27 lipca do 1 sierpnia 2023 r.) 

 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (elektronicznie, wszyscy kandydaci). 
 Składanie  w  szkole  wniosków  o  przyjęcie  wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie 
 przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym 
 (tylko  kandydaci,  dla  których  III  LO  jest  szkołą  pierwszego  wyboru).  Wniosek  i  dwa 
 podpisane zdjęcia należy składać w teczce w sekretariacie szkoły. 

 od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.  do godz. 15.00 

 Uzupełnienie  wniosku  o  przyjęcie  do  szkoły  ponadpodstawowej  o:  świadectwo  ukończenia 
 szkoły  podstawowej  i  zaświadczenie  o  wyniku  egzaminu  ósmoklasisty  (tylko  kandydaci,  dla 
 których III LO jest szkołą pierwszego wyboru). 

 do 10  lipca 2023 r. 
 (w postępowaniu uzupełniającym do 1 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. 

 do 17  lipca 2023 r. 
 (w postępowaniu uzupełniającym 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. 
 (w postępowaniu uzupełniającym 8 sierpnia 2023 r.) 

 Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów 
 zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godziny 15.00 
 (w postępowaniu uzupełniającym od 8 do 14 sierpnia 2023 r. do godziny 15.00) 

 Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata  albo  kandydata  pełnoletniego  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. 

 26 lipca 2023 r. do godziny 14.00 
 (w postępowaniu uzupełniającym 16 sierpnia 2023 r.) 

 Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję  rekrutacyjną  listy  kandydatów  przyjętych 
 i  kandydatów  nieprzyjętych  do  III  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Stefana  Batorego  oraz 
 podanie informacji o ewentualnych wolnych miejscach. 

 do 31 lipca 2023 r. 
 (w postępowaniu uzupełniającym 21 sierpnia 2023 r.) 

 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 
 -  sporządzenie  przez  komisję  rekrutacyjną  uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  –  do  3  dni  od 
 wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 
 -  wniesienie  do  dyrektora  Liceum  odwołania  od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej  – 
 do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia, 
 -  rozpatrzenie  odwołania  od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej  przez  dyrektora  Liceum  – 
 do 3 dni od dnia złożenia odwołania. 

 Jeżeli  po  przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego  szkoła  dysponuje  wolnymi 
 miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

 4.  O przyjęciu do klasy pierwszej decydują: 

 1)  Wyniki egzaminu zewnętrznego. 
 2)  Liczba  punktów  uzyskanych  z  przeliczenia  ocen  na  świadectwie  ukończenia  szkoły 

 z  języka  polskiego  i  matematyki  oraz  dwóch  obowiązkowych  przedmiotów  ustalonych 
 dla poszczególnych klas następująco: 

 ●  I A – język angielski, historia 
 ●  I B – język angielski, historia 
 ●  I C – język angielski, geografia 
 ●  I D – język angielski, geografia 
 ●  I E – język angielski, biologia. 



 3)  Ukończenie  szkoły  z  wyróżnieniem,  inne  osiągnięcia  ucznia,  udział  w  konkursach 
 organizowanych  przez  kuratorów  oświaty,  co  najmniej  na  szczeblu  wojewódzkim, 
 osiągnięcia  sportowe  lub  artystyczne,  co  najmniej  na  szczeblu  powiatowym, 
 wolontariat,  praca  w  samorządzie  szkolnym  lub  klasowym  (wymienione  na 
 świadectwie ukończenia szkoły). 

 5.  Szczegółowe kryteria punktowe 

 Kryterium  punktacja szczegółowa  maksymalna 
 liczba punktów 

 Oceny z zajęć szkolnych 

 język polski 

 celujący – 18 punktów 

 18 punktów 

 bardzo dobry – 17 punktów 
 dobry – 14 punktów 

 dostateczny –8 punktów 
 dopuszczający – 2 punkty 

 matematyka  jak w przypadku j. polskiego  18 punktów 

 pierwsze wybrane obowiązkowe zajęcia 
 edukacyjne (  język obcy nowożytny, biologia, 
 geografia, historia) patrz pkt 4  jak w przypadku j. polskiego  18 punktów 

 drugie wybrane obowiązkowe zajęcia 
 edukacyjne  (język obcy nowożytny, biologia, 
 geografia, historia) patrz pkt 4  jak w przypadku j. polskiego  18  punktów 

 Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem  7 punktów 

 Szczególne osiągnięcia ucznia 

 1. Za 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  7 punktów, 
 c) tytułu finalisty konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego 
 – przyznaje się  5 punktów. 

 10 punktów 



 2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem 
 o  zasięgu międzynarodowym  lub ogólnopolskim  przeprowadzanym  zgodnie z 
 przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy 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  . 

 10 punktów 

 3. Za 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  , 
 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. 

 10 punktów 

 4. Za 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 punkty  , 

 10 punktów 

 Za 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: 

 a) międzynarodowym – przyznaje się  4 punkty  , 
 b) krajowym – przyznaje się  3 punkty  , 
 c) wojewódzkim – przyznaje się  2 punkty  , 
 d) powiatowym – przyznaje się  1 punkt  . 

 4 punkty 



 W przypadku, gdy kandydat ma  więcej niż jedno szczególne  osiągnięcie  z 
 takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 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  . 

 18 punktów 

 W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie 
 aktywności społecznej  , w tym  na rzecz środowiska szkolnego  , 
 w szczególności w formie  wolontariatu,  przyznaje się  3 punkty  . 

 3 punkty 

 Łącznie – świadectwo i osiągnięcia ucznia  100 punktów 

 Wyniki egzaminu zewnętrznego 

 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu po szkole podstawowej 

 •  język polski -  wynik procentowy x 0,35 
 •  matematyka - wynik procentowy x 0,35 
 •  język obcy nowożytny - wynik procentowy x 0,3 

 Łącznie – egzamin zewnętrzny  100 punktów 

 Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku 
 rekrutacji  200 punktów 

 6.  W  przypadku  osób  zwolnionych  z  przystąpienia  do  egzaminu  zewnętrznego  przelicza  się 
 na  punkty  oceny  z  j.  polskiego,  matematyki,  języka  obcego  nowożytnego,  wymienione  na 
 świadectwie  ukończenia  szkoły,  przy  czym  stosuje  się  następujące  przeliczenie  ocen  na 
 punkty: 

 a)  j. polski i matematyka 
 celujący  -  35 punktów 
 bardzo dobry  -  30 punktów 
 dobry  -  25 punktów 
 dostateczny  -  15 punktów 
 dopuszczający  -  10 punktów 

 b)  język obcy nowożytny 
 celujący  -  30 punktów 
 bardzo dobry  -  25 punktów 
 dobry  -  20 punktów 



 dostateczny  -  10 punktów 
 dopuszczający  -  5 punktów 

 7  .  Laureaci  konkursów  przedmiotowych  organizowanych  przez  Śląskiego  Kuratora  Oświaty 
 oraz  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  niezależnie  od  kryteriów  podanych 
 w poprzednich punktach. 

 8.  Zasady  rekrutacji  obcokrajowców  i  osób  powracających  z  zagranicy  regulują  odrębne 
 przepisy. 

 9.  Uczniowie  przyjmowani  są  do  wybranych  klas  w  kolejności  zgodnej  z  sumą  punktów 
 uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 1)  W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie 
 postępowania  rekrutacyjnego,  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego 
 przyjmuje  się:  kandydatów  z  problemami  zdrowotnymi,  ograniczającymi  możliwości 
 wyboru  kierunku  kształcenia  ze  względu  na  stan  zdrowia,  potwierdzonymi  opinią 
 publicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  lub  publicznej  poradni 
 specjalistycznej. 

 2)  W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  drugim  etapie  postępowania 
 rekrutacyjnego  lub  jeżeli  po  zakończeniu  tego  etapu  szkoła  dysponuje  jeszcze 
 wolnymi  miejscami,  w  trzecim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego,  brane  są  pod 
 uwagę łącznie kryteria: 

 a)  wielodzietność rodziny kandydata; 
 b)  niepełnosprawność kandydata; 
 c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
 d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
 e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
 f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
 g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 3)  Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość. 

 4)  W  przypadku  niewystąpienia  powyższych  kryteriów  wymienionych  o  przyjęciu 
 kandydata decyduje wyższa średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły. 

 10.  Procedura odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej 

 1)  W  terminie  do  3  dni  od  podania  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów 
 przyjętych  i  kandydatów  nieprzyjętych  rodzic  kandydata  lub  kandydat  pełnoletni  może 
 wystąpić  do  komisji  rekrutacyjnej  z  wnioskiem  o  sporządzenie  uzasadnienia  odmowy 
 przyjęcia. 

 2)  Uzasadnienie  odmowy  przyjęcia  sporządza  się  w  terminie  3  dni  od  dnia  wystąpienia 
 przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. 



 3)  Odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej  wnosi  rodzic  lub  pełnoletni 
 kandydat do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 4)  Dyrektor rozpatruje odwołanie rodzica lub pełnoletniego kandydata w ciągu 3 dni. 
 5)  Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 NABÓR WSPOMAGANY ELEKTRONICZNIE 

 ABSOLWENCI CHORZOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH BĘDĄ SIĘ 
 SAMODZIELNIE REJESTROWAĆ DO SYSTEMU REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. 

 WNIOSKI ORAZ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI MOŻNA BĘDZIE SKŁADAĆ 
 ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 


