
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 

 

 

REGULAMIN 

 

W sprawie warunków i trybu przyjmowania  

ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 

w Gliwicach 

na rok szkolny 2023/2024 

 

Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zm.),    
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), 



Klasa ogólna 

 

Podczas rekrutacji uwzględnia się: 

 

1. Wynik egzaminu ósmoklasisty. 

 

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,3.  
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu 
do wyboru mnoży się przez 0,2. 

 

2. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 
 

Ocena Liczba punktów 

celująca 18 pkt 

bardzo dobra 17 pkt 

dobra 14 pkt 

dostateczna 8 pkt 

dopuszczająca 2 pkt 

Szczególne osiągnięcia 
uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

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

najmniej na szczeblu powiatowym 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 ponadwojewódzkim. 

18 pkt 
 

świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt 

Aktywność społeczna 3 pkt 

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:  

• język polski 

• matematyka 

• język obcy nowożytny  
• najwyższa ocena z puli przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie. 

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów za osiągnięcia edukacyjne, działalność 

charytatywną oraz w przypadku nieprzystępowania ucznia do egzaminu ósmoklasisty 

wyszczególnione są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 

r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 

 



Klasa psychologiczna 

 

Podczas rekrutacji uwzględnia się: 

 

1. Wynik egzaminu ósmoklasisty. 

 

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,3.  
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu 
do wyboru mnoży się przez 0,2. 

 

2. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 
 

Ocena Liczba punktów 

celująca 18 pkt 

bardzo dobra 17 pkt 

dobra 14 pkt 

dostateczna 8 pkt 

dopuszczająca 2 pkt 

Szczególne osiągnięcia 
uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

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

najmniej na szczeblu powiatowym 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 ponadwojewódzkim. 

18 pkt 
 

świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt 

Aktywność społeczna 3 pkt 

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:  

• język polski 

• matematyka 

• język obcy nowożytny  
• najwyższa ocena z puli przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, 

geografia. 
 

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów za osiągnięcia edukacyjne, działalność 

charytatywną oraz w przypadku nieprzystępowania ucznia do egzaminu ósmoklasisty 

wyszczególnione są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 

r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 



Klasa sportowa 

 

Do klasy sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub 

oddziału; 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych 

przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

 
W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, o 
kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje:  

1. Wynik próby sprawności fizycznej. 

2. Wynik egzaminu ósmoklasisty. 

 

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,3.  
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego oraz jednego 
przedmiotu do wyboru mnoży się przez 0,2. 

 

3. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 
 

Ocena Liczba punktów 

celująca 18 pkt 

bardzo dobra 17 pkt 

dobra 14 pkt 

dostateczna 8 pkt 

dopuszczająca 2 pkt 

Szczególne osiągnięcia 
uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

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

najmniej na szczeblu powiatowym 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 ponadwojewódzkim. 

18 pkt 
 

świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt 

Aktywność społeczna 3 pkt 

 

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:  

• język polski 

• matematyka 

• język obcy nowożytny  



• najwyższa ocena z puli przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, 
geografia. 

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów za osiągnięcia edukacyjne, działalność 

charytatywną oraz w przypadku nieprzystępowania ucznia do egzaminu ósmoklasisty 

wyszczególnione są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 

2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1737). 

 

Terminy obowiązujące w rekrutacji do klasy sportowej  

VIII Liceum Ogólnokształcącego: 

 

Termin Rodzaj czynności 

15 maja 2023 do 29 maja 2023 r.  

(do godziny 15.00) 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału 

sportowego do szkoły ponadpodstawowej 

wraz z dokumentami 

 

 

30 maja do 12 czerwca 2023 r. 

 

30 maja 2023 do 12 czerwca 2023 r. 

Szczegółowy termin zostanie podany 

w późniejszym czasie  

Do 14 czerwca 2023 r. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności 

fizycznej 

  


