
 

                                REGULAMIN 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 

do V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Andrzeja Struga w Gliwicach 

 
Podstawa prawna:  

 

1. 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 z późn. zm.) - § 11a ust. 

1 i 2, 11bab ust. 1, 2 i 3.  

2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26.01.2022 r., znak sprawy: WEKZ.537.3.2022 - Terminy 

przeprowadzania postepowania 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 

branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok 

szkolny 2022/2023 – załącznik nr 1.   

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do 

publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i 

publicznych placówek” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zwana dalej „Ustawą”.  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) w 

sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów zwane dalej „Rozporządzeniem”. 

 

I. O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się 

kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

 

II. W roku szkolnym 2022/2023 otwarte zostaną następujące klasy: 

KLASA NAZWA 
PRZEDMIOTY NAUCZANE 

W ZAKRESIE ROZSZERZONYM 

IA 
medyczna  

z matematyką 

 biologia 

 chemia 

 matematyka 

IB 

dwujęzyczna 

matematyczno-

przyrodnicza 

 matematyka 

 do wyboru: fizyka* lub geografia* 

 angielski dwujęzyczny 

 przedmiot uzupełniający: programowanie 

IC 
matematyczno-

fizyczna 

 matematyka 

 fizyka 

 przedmiot uzupełniający: programowanie* lub język 

angielski* 

ID humanistyczna 

 język polski 

 historia 

 przedmiot uzupełniający: elementy prawa* lub język 

angielski* 



IE ekonomiczna 

 matematyka 

 geografia 

 język angielski 

IF 
medyczna  

z angielskim 

 biologia 

 chemia 

 język angielski 

* - grupa realizująca dany przedmiot w zakresie rozszerzonym otworzy się pod warunkiem 

odpowiedniej liczby chętnych 

 

III. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie następujących kryteriów: 
  
1. liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej: 

a. wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki mnoży się 

przez 0,35  

b. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się 

przez 0,3 

2. liczby punktów uzyskanych za oceny z:  

a. języka polskiego, 

b. matematyki,  
c. pierwszego języka obcego uwzględnionego na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej,  

d. czwartego przedmiotu uzależnionego od profilu klasy:  

 IA - biologii  

  IB – fizyki lub geografii 

  IC - fizyki   

  ID - historii  

  IE - geografii  

  IF – biologii 

 

Ustala się następującą punktację za oceny z zajęć edukacyjnych:  

  celujący   18 punktów  

  bardzo dobry   17 punktów  

  dobry    14 punktów  

  dostateczny   8 punktów  

  dopuszczający   2 punkty 

 

3. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów  

 

4. 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 

 

5. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy:  



a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów  

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty  

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty 

 

6. 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 

 

7. za 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 

 

8. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4–7, 

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 

 



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. 

 

9. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

 

IV. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt8 jest przyjmowany w pierwszej kolejności.  

 

V. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów 

do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

 

VI. Kandydat do klasy dwujęzycznej ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu kompetencji 

z języka angielskiego. Sprawdzian uznaje się za zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30% 

możliwych do zdobycia punktów. Za sprawdzian nie przyznaje się dodatkowych punktów 

w rekrutacji. Sprawdzian z języka angielskiego (do klas dwujęzycznych) jest wzajemnie uznawany na 

mocy porozumienia dyrektorów szkół przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne 

im. E. Dembowskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego oraz V Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga.  Tylko kandydaci, którzy osiągnęli 

pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowej zostają zakwalifikowani do dalszej części 

rekrutacji, zgodnej z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Ze sprawdzianu kompetencji 

zwolnieni są laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Języka Angielskiego dla 

Gimnazjalistów i Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów, oraz laureaci kuratoryjnych konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z języka angielskiego dla uczniów 

szkół podstawowych. Zakres materiału sprawdzianu kompetencji językowych obejmuje podstawę 

programową nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. 

 

VII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego do oddziału przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi 

możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Jeżeli 

po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, w przypadku równorzędnych 

wyników uzyskanych w rekrutacji, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1. niepełnosprawność kandydata  

2. wielodzietność rodziny kandydata  

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

Wymienione kryteria mają jednakową wartość. Kandydat, który spełnia powyższe kryteria, dołącza:  

• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  



• orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  

• oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

• dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zamieszczenia w nim klauzuli następującej treści:  

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". 

 

VIII. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole 

podstawowej, przyjmowani są do liceum na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni 

uczniowie nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. 

 

IX. Rodzic lub opiekun prawny kandydata umieszczonego na liście przyjęć do szkoły potwierdza 

wolę podjęcia przez niego nauki poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia  

o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Nieprzekazanie oryginałów tych dokumentów jest jednoznaczne 

z rezygnacją kandydata z miejsca w szkole i skreśleniem go z listy. 

 

X. Nabór do klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Andrzeja Struga w Gliwicach na rok szkolny 2022/2023 prowadzony jest w ramach 

zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej obowiązującego w województwie śląskim. 

 

XI. Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.  

 

XII. TERMINY REKRUTACJI  

 

Lp

. 

Czynności Terminy postępowania 

rekrutacyjnego 

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami z 

wyłączeniem oddziału dwujęzycznego. 
 

od 16 maja 2022 r. 

do 20 czerwca 2022 r. 

do godz. 15.00 

2. Składanie wniosku o przyjęcie 

do oddziału dwujęzycznego do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 

od 16 maja 2022 r. 

do 30 maja 2022 r. do godz.15.00 

3. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji 

językowych dla kandydatów do oddziału 

dwujęzycznego. 

I termin: 7 czerwca 2022 r. godz. 

15.30 
II termin: 27 czerwca 2022 r. godz. 

9.00 

W zależności od aktualnej sytuacji 

pandemicznej sprawdzian 

przeprowadzony zostanie w szkole lub 

zdalnie online. 

4. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu kompetencji językowych. 

I termin: 15 czerwca 2022 r. godz. 12; 
II termin: 28 czerwca 2022 r. godz. 12 

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

od 24 czerwca 2022 r. 

do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 



ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym 

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z 

uwagi na zamianę szkół do których kandyduje 

8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności. 

do 13 lipca 2022 r. 

9. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 

okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

do 19 lipca 2022 r. 

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

20 lipca 2022 r. 

11. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub opiekuna 

prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 

od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. 

do godz. 15.00 

 

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych. 

29 lipca 2022 r. do godz.14.00 

13. Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole. 

29 lipca 2022 r. 

14. Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora 

Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc 

w szkołach ponadpodstawowych. 

do 1 sierpnia 2022 r. 

15. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 5 sierpnia 2022 r. 

16. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

17. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

18. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania 

do dyrektora szkoły 

 

1)  Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich (choroba, 

kwarantanna) nie mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w pierwszym terminie, nie później jednak 

niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 6. 

 

Dodatkowe informacje: 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym 

wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia 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 z póżn.zm.) mogą być procedowane za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w 

okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami 

postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i 

nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.  

 

XIII. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację. 


