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REGULAMIN PRZYJĘĆ 

DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

W KATOWICACH 
 
 

 

 

Nabór do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach 

przeprowadzany jest drogą elektroniczną.  
 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 

2022r.,  I LO im. M. Kopernika w Katowicach ogłasza terminy postępowania rekrutacyjnego, a także 

terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół 

ponadpodstawowych, o których mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 

2023/2024. 

 

 

W roku szkolnym 2023/2024 I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach prowadzi nabór  do klas:  

 

 
 

Klasa  
Nazwa klasy 

(oddziału) 

Przedmioty 

rozszerzone  

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

miejsc 

Język obcy 

obowiązkowy 

Drugi język 

obcy*
3 

0 

Klasa *
1 

wstępna 

dwujęzyczna  

z 

j. francuskim  

Przedmioty rozszerzone 

prowadzone od klasy I 

I grupa  

biologia i chemia 

II grupa  

matematyka i geografia 

III grupa 

 historia i j. polski 

1 34 

j. francuski 
nauczany na 

poziomie 

dwujęzycznym 

j. angielski 

 

 

Ia 
Klasa  *

2 

dwujęzyczna 

z j. francuskim 

biologia 

chemia  

 

1 16 

j. francuski 

nauczany na 

poziomie 

dwujęzycznym 

j. angielski 

Ib 
Klasa *

2 

dwujęzyczna  

z j. francuskim 

matematyka  

geografia 

1 

10 

j. francuski 

nauczany na 

poziomie 

dwujęzycznym 

j. angielski 

 j. polski 

historia 
8 

j. francuski 

nauczany na 

poziomie 

dwujęzycznym 

j. angielski 
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Ic 

Klasa 

matematyczno-

medyczna 
 

 

 

biologia 

chemia   

  
1 

17 

j. angielski 
j. niemiecki 

j. hiszpański 

matematyka 

fizyka 
17 

Id 
Klasa 

medialno-

prawna 

 

historia 

j. polski 

WOS 

1 34 j. angielski 
j. niemiecki 

j. hiszpański 

Ie 
Klasa 

językowo -

biznesowa 

j. angielski 

geografia 

matematyka 

1 

17 

j. angielski 
j. francuski 

  j. hiszpański j. angielski 

geografia 

WOS 
17 

 

 

 

*
1
 warunki przyjęcia do klas wstępnych dwujęzycznych z językiem francuskim.  

Do klas tych przyjmowani są kandydaci, w tym również laureaci wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy przystąpią do 

sprawdzianu predyspozycji językowych w dniu  31 maja 2023 r. o godz. 12:00. 

Niezgłoszenie się kandydata na sprawdzian predyspozycji językowych jest równoznaczne            

z rezygnacją z kandydowania do klasy dwujęzycznej.  
 

 

*
2
 Kandydat do klasy pierwszej dwujęzycznej zobowiązany jest do zdania egzaminu 

potwierdzającego znajomość języka francuskiego w dniu  31 maja 2023 r. o godz. 12:00. 

Niezgłoszenie się kandydata na egzamin potwierdzający znajomość języka francuskiego jest 

równoznaczne  z rezygnacją z kandydowania do klasy pierwszej dwujęzycznej.  

 

*
3
  Warunkiem utworzenia grupy językowej jest zadeklarowanie chęci nauki danego języka 

przez co najmniej 16 uczniów. W przypadku, gdy liczba chętnych do danej grupy językowej 

przekracza 21 chętnych, pierwszeństwo przyjęcia do grupy ustalane jest na podstawie łącznej 

liczby punktów uzyskanych przez kandydata podczas postępowania kwalifikacyjnego. 

Pierwszeństwo przyjęcia do grupy mają kandydaci z najwyższą uzyskaną liczbą punktów. 

 

 
 

1. O przyjęciu kandydata do klas matematyczno-medycznej, medialno-prawnej, językowo-

biznesowej, wstępnej dwujęzycznej lub klasy pierwszej dwujęzycznej decyduje ilość 

punktów uzyskanych przez kandydata podczas postępowania kwalifikacyjnego, 

przeprowadzanego według poniższych zasad:  
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Kryterium Zasady punktowania 

Punktacja 

ogólna -

maksymalna 

Oceny uzyskane na koniec nauki w szkole 

podstawowej z języka polskiego  

dopuszczający – 2 punktów  

18 punktów 

dostateczny – 8 punktów 

dobry – 14 punktów 

bardzo dobry –17 punktów 

celujący – 18 punktów 

Oceny uzyskane na koniec nauki w szkole 

podstawowej z matematyki 
jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne  jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne  jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

 z wyróżnieniem  
- 7 punktów 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przeliczane na 

punkty wg zasad:  

 

1. Wynik przedstawiony w % z: 

 języka polskiego 

 matematyki 

 mnoży się przez 0,35 

2. Wynik przedstawiony w % z: 

 języka obcego nowożytnego 

-     mnoży się przez 0,3 

 

 

100 punktów 

Szczególne osiągnięcia wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  
(dot. rozp. MEN z dnia 18.11.2022r. §6) 18 punktów 

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,          

w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu 

 ( wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej) 

(dot. rozp. MEN z dnia 18.11.2022r. §7) 3 punkty 

W przypadku osób  zwolnionych  z obowiązku 

przestąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

przelicza się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego 

nowożytnego, wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej (dot. rozp. 

MEN z dnia 18.11.2022r. § 8) 

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych 

 w wyniku rekrutacji do klasy matematyczno-

medycznej, medialno-prawnej oraz językowo-

biznesowej 

- 200 punktów 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych 

 w wyniku rekrutacji do klas dwujęzycznych  
- 200 punktów 
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2. Tabela wybranych zajęć edukacyjnych do poszczególnych klas w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 
 

Klasa wstępna z językiem francuskim  0 

Przedmiot  cel bdb db dst dop 

j. polski  18 17 14 8 2 

matematyka  18 17 14 8 2 

dwa wybrane przedmioty 

spośród: historia, 

geografia, biologia 

18 
(za każdy 

przedmiot) 

17 
(za każdy 

przedmiot) 

14 
(za każdy 

przedmiot) 

8 
(za każdy 

przedmiot) 

2 
(za każdy 

przedmiot) 

Klasa matematyczno-medyczna   Ic 

Przedmiot  cel bdb db dst dop 

j. polski  18 17 14 8 2 

matematyka  18 17 14 8 2 

dwa wybrane przedmioty 

spośród:  biologia, fizyka, 

j. angielski 

18 
(za każdy 

przedmiot) 

17 
(za każdy 

przedmiot) 

14 
(za każdy 

przedmiot) 

8 
(za każdy 

przedmiot) 

2 
(za każdy 

przedmiot) 

Klasa medialno-prawna   Id 

Przedmiot  cel bdb db dst dop 

j. polski  18 17 14 8 2 

matematyka  18 17 14 8 2 

dwa wybrane przedmioty 

spośród: historia, WOS,  

j. angielski 

18 
(za każdy 

przedmiot) 

17 
(za każdy 

przedmiot) 

14 
(za każdy 

przedmiot) 

8 
(za każdy 

przedmiot) 

2 
(za każdy 

przedmiot) 

Klasa językowo-biznesowa   Ie 

Przedmiot  cel bdb db dst dop 

j. polski  18 17 14 8 2 

matematyka  18 17 14 8 2 

dwa wybrane przedmioty 

spośród: geografia, WOS, 

j. angielski 

18 
(za każdy 

przedmiot) 

17 
(za każdy 

przedmiot) 

14 
(za każdy 

przedmiot) 

8 
(za każdy 

przedmiot) 

2 
(za każdy 

przedmiot) 

Klasa dwujęzyczna z językiem francuskim Ia lub Ib 

Przedmiot  cel bdb db dst dop 

j. polski  18 17 14 8 2 

matematyka  18 17 14 8 2 

dwa wybrane przedmioty 

spośród: biologia, 

geografia, historia 

18 
(za każdy 

przedmiot) 

17 
(za każdy 

przedmiot) 

14 
(za każdy 

przedmiot) 

8 
(za każdy 

przedmiot) 

2 
(za każdy 

przedmiot) 
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3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej 

z sumą uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.  

4. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty 

(język polski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język angielski, 

język francuski, język niemiecki, język rosyjski, wiedza o społeczeństwie), 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 do wybranej 

szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach za 

wyjątkiem klas dwujęzycznych (patrz: warunki przyjęcia do klas dwujęzycznych).  

5. Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkoły podstawowej województwa śląskiego,          

w roku szkolnym 2022/2023, organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty:  

z języka polskiego,  języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, 

języka rosyjskiego, języka hiszpańskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii, 

geografii. 

6. W przypadku większej liczby kandydatów o tej samej ilości punktów o przyjęciu będą 

decydowały w odpowiedniej kolejności następujące kryteria: 

 wynik z egzaminu ósmoklasisty, 

 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego  
i matematyki oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych preferowanych  do danego 

oddziału wg tabeli w pkt 2. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów 

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci 

spełniający jedno lub więcej z kryteriów potwierdzone odpowiednim dokumentem: 

a. kandydaci z rodziny wielodzietnej (wymagane oświadczenie rodzica o wielodzietności 

rodziny kandydata), 

b. kandydaci z niepełnosprawnością (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności –  dokument należy złożyć  

w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonym odpisie lub 

kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica), 

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (wymagane orzeczenie  

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej 

kopii, urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność  

z oryginałem przez rodzica), 
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d. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wymagany prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie  

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie  

z jego rodzicem – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej 

kopii, urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność  

z oryginałem przez rodzica), 

e. objęcie kandydata pieczą zastępczą (wymagany 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, z 2012 r. poz. 1519 oraz 

z 2013 r. poz. 154 i 866) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie 

poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica). Kryteria te mają jednakową wartość. 

 

9. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, 

równorzędną polskiej publicznej szkoły podstawowej, przyjmowani są do szkoły 

ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą 

i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki 

szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji 

elektronicznej.  

 
 

Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej 

rekrutacji elektronicznej. 

 
1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do 

nie więcej niż trzech szkół.  

2. Kandydat wprowadza podanie przez odpowiednią stronę internetową oraz składa 

dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. 
 

3. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru oryginał lub potwierdzoną „za 

zgodność z oryginałem” przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył, kopię 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzoną przez dyrektora szkoły 

podstawowej, która ukończył, kopię zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty wystawionego przez OKE. 
 

4. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów 

niepełnosprawnych. 
 

5. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły 

poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu ósmoklasisty. 
 

6. Niedostarczenie w określonym terminie w/w. dokumentów, o których mowa w pkt. 3 jest 
jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów. 

 

7. Informacje o szkołach ponadpodstawowych i dostępnych formach kształcenia poza- 

szkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl. 
 

 

Katowice, dnia 28.02.2023r. 

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/

