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Zasady rekrutacji  
do klas pierwszych XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku  

w roku szkolnym 2018/2019 
 

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku ustalam Zarządzaniem 
04/10/03/18 dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku zasady w sprawie terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 
2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych: 
 
1. Typy i rodzaje oddziałów. 
2. Nauczane języki i planowany ich wymiar. 
3. Dodatkowe zajęcia.  
4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym. 
5. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym. 
6. Dokumenty dodatkowe wymagane przez szkołę. 
7. Sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen z języka polskiego i trzech wybranych 

zajęć edukacyjnych, a także innych osiągnięć kandydatów do XX LO w Gdańsku. 
 
1. Typy i rodzaje oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 

 
1.1 A medyczno-biologiczna: programy autorskie z biologii i chemii (podział na grupy w klasie I i II): przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym łącznie w cyklu trzyletnim: biologia – 11 godzin, chemia – 11, matematyka – 16 
 

1.2 B autorska matematyczno-fizyczno-informatyczna dwujęzyczna: przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka – 19 
plus zajęcia w systemie międzyoddziałowym (olimpijskie, konkursowe), fizyka – 17, informatyka – 14, język angielski – 18, 
możliwy ITN, w klasie do 18 uczniów, plus zajęcia zaliczające matematykę na PG, wstępny egzamin z matematyki i języka 
angielskiego 

 
1.3 C D innowacyjne dwujęzyczne klasy interdyscyplinarne: przedmioty w zakresie rozszerzonym łączone w bloki* 

z możliwością wyboru dokonanego w klasie pierwszej (przy ITN możliwe dodatkowe)– zajęcia w systemie klasowym 
i międzyoddziałowym, przedmioty w zakresie rozszerzonym minimum 26 godzin, język angielski 18 godzin w cyklu 
trzyletnim, języki obce od pierwszej klasy w systemie międzyoddziałowym, wstępny egzamin z języka angielskiego 

 
1.4 E politechniczna dwujęzyczna: z fizyki (podział na grupy w klasie drugiej): przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

matematyka –23, fizyka albo informatyka 14, język angielski – 18, wstępny egzamin z języka angielskiego 
 

1.5 F europejska dwujęzyczna: program autorski z geografii: przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka – 
23, geografia 14, język angielski – 18, wstępny egzamin z języka angielskiego 

 
Możliwa jest modyfikacja przydziału godzin na rozszerzenia. 

 
2. Nauczane języki i planowany ich wymiar 

 
2.1 W klasach A, B, C, D, E, F jako pierwszy nauczany jest język angielski. Jako kolejny język obcy będzie nauczany do wyboru 

francuski lub niemiecki 
2.2 Język angielski jest nauczany w wymiarze 6 godzin tygodniowo w klasach B, C, D, E, F. 
2.3 Język francuski lub niemiecki na poziomie podstawowym: klasa A, B, C, D, E, F – łącznie po 6 godzin w cyklu. 
 
3. Dodatkowe zajęcia: 
 
3.1 Uczniowie klasy (IB) realizują indywidualny tok nauczania po uzyskaniu pozytywnej opinii Poradni Pedagogiczno-

Psychologicznej na podstawie badań psychologicznych ucznia, uczniowie mogą uczyć się wg indywidualnego programu 
nauczania wg zasad ustalonych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami. 

 
3.2 Dodatkowe zajęcia w klasie IB będą organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami 

edukacyjnymi. 
 
3.3 Uczniowie pozostałych klas w przypadku pozytywnej opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej będą mogli realizować 

indywidualny program nauczania lub indywidualny tok nauczania wg zasad ustalonych przez dyrektora szkoły 
w porozumieniu z nauczycielami. 
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3.4 Przewidziane są dla uczniów klas IC i ID dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów w celu przygotowania uczniów 
do świadomego wyboru przedmiotów realizowanych w stopniu rozszerzonym w latach następnych. 

4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym: 
 
4.1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14 maja (poniedziałek) do 20 czerwca (środa) do godz. 15.00.  
 
4.2 Złożenie przez kandydatów, zdających w XX LO sprawdzian, wymagający szczególnych indywidualnych predyspozycji 

(z matematyki i języka angielskiego), ankiety online będącej na stronie internetowej szkoły do 4 czerwca 2018 r. 
 
4.3 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z matematyki do klasy B, o których mowa w art. 20f ust. 5 ustawy 

5 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 10.00.  
 
4.4 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w artykule 20j ust.1 ustawy z języka 

angielskiego do klas dwujęzycznych 5 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 12.30.  
 
4.5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów 

wynikach sprawdzianu do 8 czerwca 2018 r. 
 
4.6 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca (piątek) od godz. 12.00 do 26 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz. 15.00.  
 
4.7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do XX LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonywane przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do  5 lipca 2018 r. (czwartek) 
do godz. 15.00.  

 
4.8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację 
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 6 lipca 2018 r. 
(piątek) do godz. 12.00.  

 
4.9 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej od 6 lipca (piątek) od godz. 12.00 do 11 lipca 
2018 r. (środa) do godz. 15.00.  

 
4.10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

nie później niż do 12 lipca 2018 r. (czwartek) do godz. 12.00.  
 
4.11 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc poprzez wypełnienie kwestionariusza 

online nie później niż do 13 lipca 2018 do godz. 15.00. 
 
4.12 Wrzesień – listopad 2018 r. – badania psychologiczne uczniów klasy IB w celu kontynuowania nauki wg indywidualnego 

programu nauczania. 
 

5. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym: 
 
5.1 Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu uzupełniającym w przypadku wolnych miejsc od 13 lipca 2018 r. (piątek) do 10 sierpnia 2018 r. (piątek) 
do godz. 12.00. 

 
5.2 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 

20f ust. 5 ustawy, w postępowaniu uzupełniającym w przypadku wolnych miejsc od 13 lipca 2018r. (środa) godz. 12.00 
do 17 lipca 2018 r. godz. 17.00. 

 
5.3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy 17 lipca 2018 r. (wtorek) do godz. 15.00.  
 
5.4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do XX LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust. 7 
ustawy w postępowaniu uzupełniającym w przypadku wolnych miejsc do 24 sierpnia 2018 r. (piątek) do godz.15.00. 
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5.5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację 
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do 27 sierpnia 
2018 r. godz. 12.00.  

 
5.6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły od 27 sierpnia (poniedziałek) od godz. 12.00 do 30 sierpnia 2018 r. 
(czwartek) do godz. 12.00.  

 
5.7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

w postępowaniu uzupełniającym do 31 sierpnia 2018 r. (piątek) do godz. 12.00. 
 

5.8 Poinformowanie niezwłoczne przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc  do 31 sierpnia 2018 r. 
(piątek) do godz. 15.00. 

 
6 Dokumenty dodatkowe wymagane przez szkołę. 
 
6.1 Dokumentami dodatkowymi składanymi podczas potwierdzenia przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 

woli przyjęcia są: 
 

6.1.1 podanie-ankieta kandydata do XX LO  w Gdańsku pobrana ze strony internetowej szkoły, 
6.1.2 kopie zaświadczeń o tytule laureata lub finalisty konkursów kuratoryjnych oraz olimpiad przedmiotowych 

organizowanych przez MEN poświadczone przez dyrektora gimnazjum, do którego kandydat uczęszcza, 
6.1.3 karta zdrowia przekazana w zaklejonej kopercie, 
6.1.4 trzy fotografie legitymacyjne, 
6.1.5 kopia odpisu skróconego aktu urodzenia. 

 
7. Sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen z języka polskiego i trzech 

wybranych zajęć edukacyjnych, a także innych osiągnięć kandydatów do XX LO w Gdańsku odbywa się zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 586), 

 
Zasady przyjmowania do Liceum 

 
7.1 O przyjęciu do Liceum decyduje suma zdobytych punktów. W sumie kandydat może zgromadzić do poszczególnych klas: 

ODDZIAŁ MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW ALGORYTM PUNKTOWANIA ZA SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ 
KIERUNKOWYCH 

A 200  

B 250 z matematyki   
max. 36 pkt x 1,00  

z języka angielskiego  
max 50 pkt x  0,28 

C, D, E, F 220 z języka angielskiego max 50 pkt. X  0,4 
 

7.2 Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów obowiązkowych wskazanych niżej, a wynikających z wyboru 
oddziału przez kandydata, można uzyskać 72 punkty: 

oddział A 
biologia  
chemia  

oddział B  
fizyka 
język angielski 

oddział C  język angielski  
historia lub biologia lub geografia 

oddział D 
język angielski  
historia lub biologia lub geografia 

oddział E 
fizyka 
język angielski 

oddział F 
geografia 
język angielski 
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7.3 Punkty za stopnie na świadectwie ukończenia gimnazjum oblicza się wg następującej skali: 
celujący - 18 punktów 
bardzo dobry - 17 punktów 
dobry - 14 punktów 
dostateczny - 8 punktów 
dopuszczającym - 2 punktów 

 
7.4 Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać maksymalnie 28 punktów: 

a) za aktywność w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego (w szczególności w formie wolontariatu) 

- 3 punkty 

b) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: - 7 punktów 
c) za udział w konkursach: - maksymalnie 18 

punktów, w tym: 
 w konkursach ponadwojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty: 
 - finalista konkursu przedmiotowego  - 10 punktów  
 - laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów 
 - finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów; 
 za udział w zawodach wiedzy lub turniejach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim: 
 - finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

planem nauczania szkoły artystycznej 
- 10 punktów  

 - laureat z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych planem 
nauczania szkoły artystycznej 

- 4 punkty 

 - finalista z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych planem 
nauczania szkoły artystycznej 

- 3 punkty 

 za udział w konkursach wojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty: 
 - finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych  - 10 punktów  
 - laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 7 punktów 
 - finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 5 punktów; 
 - finalista konkursu przedmiotowego  - 7 punktów 
 - laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów 
 - finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty 
 za udział w zawodach wiedzy lub turniejach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim: 
 - finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotów artystycznych objętych 

planem nauczania szkoły artystycznej 
- 10 punktów  

 - laureat dwóch lub więcej konkursów  przedmiotów artystycznych nieobjętych 
planem nauczania szkoły artystycznej 

- 7 punktów 

 - finalista dwóch lub więcej konkursów z przedmiotów artystycznych 
nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej 

- 5 punktów; 

 - finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
planem nauczania szkoły artystycznej 

- 7 punktów 

 - laureat konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
planem nauczania szkoły artystycznej 

- 3 punktów 

 - finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
planem nauczania szkoły artystycznej 

- 2 punkty 

 za inne osiągnięcia sportowe lub artystycznew konkursach organizowanych przez kuratora oświaty: 
 -  na szczeblu międzynarodowym - 4 punkty 
 - na szczeblu krajowym - 3 punkty 
 - na szczeblu wojewódzkim  - 2 punkty 
 - na szczeblu powiatowym - 1 punkty 

 
7.5 Za egzamin kompetencji językowych z języka angielskiego do oddziałów C, D, E, F kandydat może otrzymać maksymalnie 20 

punktów. Za egzamin z matematyki i egzamin kompetencji językowych z języka angielskiego do oddziału B kandydat może 
otrzymać maksymalnie 50 punktów. 
 

7.6 Pierwszeństwo w przyjęciu do liceum mają kandydaci z największą liczbą punktów i kandydaci przyjęci na podstawie 
odrębnych przepisów. 

 
W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają:  
 kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 

zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;  
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 kandydaci w trudnej sytuacji życiowej, np.: 
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, 

 kandydaci z większą sumą punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym. 
 
7.7 Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 

podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 
niezależnie od kryteriów podanych wyżej (zgodnie z Art. 20d ust. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. - tekst zmieniony: Dz. 
U. z 2015 r. p. 357 z późn. zm.).  

 
7.8 Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) 

lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego 
dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 
wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły 
na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia (zgodnie z Art. 94a 4a i b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. - tekst zmieniony: 
Dz. U. z 2015 r. p. 357 z późn. zm. 

 
7.9 Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 

2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 
szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych 
zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015, poz. 1202). 

 
7.10 Szkolna Komisja Rekrutacyjna może – ze względów społecznych w ramach odwołań – przyjąć do szkoły kandydata, które 

nie spełnia kryteriów naboru, o ile nie eliminuje to kandydata, który spełnił warunki naboru w dniu ogłoszenia listy 
przyjętych w dniu 14 lipca 2017 r. 

 
7.11 Kandydaci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego lub jego części uzyskują punkty wynikające z przeliczenia ocen znajdujących 

się na ich świadectwie ukończenia gimnazjum wg zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 
szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły 
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586). 

 
* Możliwość wybrania dwóch przedmiotów przy spełnieniu wymogu minimalnej (14 osób) ilości osób w grupie spośród: 
 języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, informatyki, fizyki.  
 

Możliwe kombinacje przedmiotów: 
matematyka i język polski albo geografia albo biologia albo historia albo fizyka albo informatyka 
język polski i historia albo wiedza o społeczeństwie albo biologia albo fizyka albo informatyka 
geografia i historia albo wiedza o społeczeństwie albo biologia albo fizyka albo informatyka 
historia i wiedza o społeczeństwie albo fizyka albo informatyka 
biologia i wiedza o społeczeństwie albo fizyka albo informatyka 
wiedza o społeczeństwie i fizyka albo informatyka 

 


