
  

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych  

NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

w roku szkolnym 2023 /2024 

 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku 

Na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku –  Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z 

późn. zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 18.11.2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 2431).  

W roku szkolnym 2023/2024 nabór do szkół ponadpodstawowych odbywał się będzie wyłącznie  

w formie elektronicznej. 

1. Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych NA PODBUDOWIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ kieruje szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora IV Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku.  
2. Na rok szkolny 2023/2024 planowane jest otwarcie 5 klas pierwszych,  

3. Klasa 1 A będzie klasą uniwersytecką – otwartą pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach 

 Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 

  Klasa 1A Klasa 1B Klasa 1C Klasa 1D Klasa 1E 

Przedmioty 

punktowane 

przy 

rekrutacji 

Język polski 

Język angielski 

Matematyka 

Fizyka/Chemia 

Język polski 

Język obcy 

Matematyka 

Wiedza 

o społeczeństwie 

Język polski 

Język obcy 

Matematyka 

Biologia/Chemia 

Język polski 

Język obcy 

Matematyka 

Geografia/Historia 

Język polski 

Język obcy 

Matematyka 

Historia 

Przedmioty 

realizowane 

na poziomie 

rozszerzonym 

Matematyka 

Fizyka 

Chemia 

Język polski 

Wiedza 

o Społeczeństwie 

Język angielski 

 

Język angielski  

Biologia 

Chemia 

  

 

Język angielski 

Historia 

Geografia 

 

 

Język angielski 

Historia 

Język polski 

 

  

 



4. Harmonogram rekrutacji elektronicznej  

Termin Działanie 

15.05. – 19.06.2023 r. 

godz. 15:00 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły. 

23.06 – 10.07.2023 r. 

godz. 15:00 

Dostarczanie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty 

18 lipca 2023 r. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

szkoły listy kandydatów  zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów. 

od 18.07 – 25.07.2023 r. 

godz. 15:00 

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej 

szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

26 lipiec 2023 r. 

do godz. 14:00 

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną 

szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

do 31.07.2023 r. 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

 

W terminach 

wymienionych w ww. 

ustawie 

 

  

Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia, 

przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, 

składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

5. Języki obce -  w „Koperniku” będziemy uczyć trzech języków obcych: 

 język angielski – na poziomie rozszerzonym,  na 2 poziomach zaawansowania w kl. IB, IC, ID, IE 
 język francuski - na poziomie podstawowym, na 2 poziomach zaawansowania w kl. IB i IE 
 język niemiecki - na poziomie podstawowym, na 2 poziomach zaawansowania w kl. IA, 1C i 1D 

6. Dokumentację kandydata stanowią:  

Wniosek, który zawiera: 

 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – 

serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona 

rodziców; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres 

miejsca zamieszkania kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata 

pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają; 

5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych; 



Kandydat zgłasza się do systemu http://slaskie.edu.com.pl i wybiera co najmniej trzy szkoły, do 

których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wskazaniu w 

wybranych szkołach oddziałów, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w liczbie 

wybranych oddziałów w każdej z wybranych szkół. Oddział, który wybierze jako pierwszy na liście 

preferencji, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatni z listy jako oddział, którym jest 

najmniej zainteresowany. Kolejność oddziałów jest niezależna od kolejności wybranych wcześniej 

szkół. Należy koniecznie wybrać co najmniej trzy szkoły!  

 

Najlepiej stosując następujące zasady:  

 Pierwsza szkoła, to „szkoła marzeń”. 

 Druga szkoła, to szkoła racjonalna. 

 Trzecia szkoła, to taka na wszelki wypadek. 

Uwaga: ograniczenie wyboru do trzech szkół dotyczy jednego organu prowadzącego, czyli można 

wybrać np. trzy szkoły z Rybnika, trzy z Żor, trzy z Wodzisławia Śląskiego, Raciborza itd.  

 

Z oferty wybranych szkół wybieramy maksymalnie dużą liczbę oddziałów! Dziesięć czy dwanaście 

pozycji na liście to wcale nie jest zbyt dużo…  

Kolejność na liście preferencji, jest rzeczą najważniejszą!. 

 

 

Do wniosku dołącza się: 

 

dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata następujących kryteriów: 

 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego,  

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6); 

e) świadectwo ukończenia szkoły, 

f) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, 

g) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub 

tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, 

h) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

http://slaskie.edu.com.pl/


treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte  

w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić 

się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata  

o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie  

14 dni. 

7. Kwalifikowanie kandydatów - w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje punkty za:  

 egzamin ósmoklasisty- maksymalnie 100 pkt.  
 oceny ze świadectwa, w zależności od wybranej klasy. 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 2 punktów 

  

18 punktów 

dostateczny – 8 punktów  

  

dobry – 14 punktów 

  

bardzo dobry –17 punktów 

  

celujący – 18 punktów 

  

Matematyka 

 

jak w przypadku języka polskiego 

 

 

18 punktów 

Język obcy jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Biologia jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Historia jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Chemia jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Geografia jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

WOS jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem 

7 punktów 



 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną  

w charakterze wolontariusza  

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

 

 

3 punkty 

Egzamin ósmoklasisty 

 

100 punktów 

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

     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, 

 

maksymalnie 35 punktów 

maksymalnie 35 punktów 

maksymalnie 30 punktów 

 

 

Kandydat otrzymuje dodatkowe punkty za: 

 

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 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 

turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 

 

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; 

 

3) 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; 

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, 

 



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: 

 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

Wyniki rekrutacji:  

Do klasy pierwszej NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IV Liceum Ogólnokształcącego  

im. Mikołaja Kopernika w Rybniku przyjmuje się kandydatów, którzy: 

 posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

 w przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek niż liczba wolnych 

miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

 

 wyniki egzaminu ósmoklasisty 

 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki oraz 

z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału (patrz przedmioty punktowane przy rekrutacji); 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co 

najmniej na szczeblu wojewódzkim przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim.  

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego. 

 

 

 

 



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, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 

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

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 

 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność 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. 

 

Kryteria te mają jednakową wartość. 

 

 Suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście,  

 Ostateczną listę kandydatów przyjętych do poszczególnych klas ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

 Odwołania od decyzji Komisji można składać do Dyrektora zgodnie z ww. ustawą, 

 


