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NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI 
 

DO VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W KATOWICACH 
na rok szkolny 2018 / 2019 

 
Rekrutacja do liceum odbywa się drogą elektroniczną 

 
1. W roku szkolnym 2018 / 2019 zapraszamy do następujących klas *: 

 
*Informacja o ilości oraz typach klas zostanie podana po zatwierdzeniu liczby oddziałów przez Wiceprezydenta Miasta 
Katowice. 

 
2. O przyjęciu do klas pierwszych będzie decydowała suma punktów za: 

 Punktacja maksymalna 

• ocenę z języka polskiego   18 punktów 

• ocenę z matematyki   18 punktów 

• oceny z dwóch przedmiotów (w zależności od typu klasy)* 
 

* Informacja zostanie podana po zatwierdzeniu liczby oddziałów przez Wiceprezydenta 
Miasta Katowice. 

  36 punktów 

• świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem   7 punktów 

• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 
♠ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –  10 punktów, 
♠ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
♠ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów; 

• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 
♠ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 
♠ dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
♠ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
♠ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 
♠ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
♠ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty; 

• uzyskanie wysokiego miejsca  w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, 
artystycznych lub sportowych (zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty), 
na szczeblu: 
♠ międzynarodowym – 4 punkty, 
♠ krajowym – 3 punkty, 
♠ wojewódzkim – 2 punkty, 
♠ powiatowym – 1 punkt. 

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 gimnazjum , 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 
(wymienione na świadectwie uko ńczenia gimnazjum)  

  3 punkty 

• egzamin gimnazjalny  100 punktów 

  Maksymalna liczna punktów uzyskanych w wyniku rek rutacji  200 punktów 
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3. Oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych przedmiotów zostaną przeliczone na punkty 

w następujący sposób:  

♠ celujący  18 punktów 

♠ bardzo dobry  17 punktów 

♠ dobry  14 punktów 

♠ dostateczny  8 punktów 

♠ dopuszczający  2 punkty 

 

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób: 

♠ język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20  punktów 

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

maksymalnie 20  punktów 

♠ matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20  punktów 

♠ przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20  punktów 

♠ język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 

 – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 
maksymalnie 20  punktów 

 

5. W przypadku absolwentów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej oceny przelicza się na punkty zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 

14 marca 2017r.  (Dz.U. z 2017, poz. 586) 

6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej 

kolejności. 

7. Kandydaci do klasy dwujęzycznej (z wyjątkiem laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej 

oraz laureatów konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

z języka niemieckiego), niezależnie od kolejności wyboru klas w systemie rekrutacji, przystępują 

w wyznaczonym terminie do testu sprawdzającego predyspozycje do nauki języków obcych. 

Jest to warunek konieczny do podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej. 

Na test nale ży zabrać ze sobą legitymacj ę szkoln ą. 

8. Kandydaci do klasy dwujęzycznej, będący laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej, 

laureatami konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka 

niemieckiego dostarczają dokumenty potwierdzaj ące ww. osi ągni ęcia do 4 czerwca 2018r . 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie post ępowania rekrutacyjnego  przyjmuje się kandydatów 
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z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu 

na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

10. W przypadku równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 

po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 

post ępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające 

jednakową wartość: 

♠ 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 

 

11. Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału liceum w kolejności zgodnej z sumą punktów 

do wyczerpania limitu miejsc. 

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ 

Termin Wydarzenie 

od 18 maja do 4 czerwca 2018r. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy dwuj ęzycznej 
(niezale żnie od kolejno ści wyboru klas) . 

od 18 maja do 18 czerwca 2018r. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pozostałych klas . 

5 czerwca 2018r. 
(godz. 15.00) Test kompetencji j ęzykowych  dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.  

do 15 czerwca 2018r. Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych. 

od 22 czerwca do 26 czerwca 
2018r. 

Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopii tych dokumentów, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, 
które kandydat ukończył. 

6 lipca 2018r. 
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły (z podziałem 
na oddziały) oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych. 

od 6 lipca do 12 lipca 2018r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wybranej szkoły 
poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 
i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w czerwcowym terminie. 

13 lipca 2018r. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
do szkoły. 
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WYMAGANE DOKUMENTY 
 

a) I etap*  

*Uwaga: Obowi ązują różne terminy składania dokumentów. 

 

od 18 maja do 4 czerwca 2018r. – klasa dwuj ęzyczna 

od 18 maja do 18 czerwca 2018r. – pozostałe klasy  

♠ wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

b) II etap 

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. 

♠ oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum 

♠ oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopia 

potwierdzona przez dyrektora gimnazjum 

c) III etap (po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły) 

 

od 6 lipca do 12 lipca 2018r. 

♠ oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w II etapie 

♠ karta zdrowia, bilans zdrowia kandydata (oryginalne dokumenty w zamkniętej kopercie) 

♠ 2 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię i nazwisko) 

 

DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ W FOLIOWEJ KOSZULCE 

 


