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                       Gdynia, 27.02.2015r. 
     

REGULAMIN PRZYJ ĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH  
IX  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO  

im. MARSZAŁKA  JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO  W  GDYNI 
na rok szkolny  2015/2016       

wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/org/2014/2015 z 27.02.2015 r. 
    
 
1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych IX LO w Gdyni przeprowadzana jest na 

podstawie: 
� Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U.z 2014 r. poz. 7) 
� Zarządzenie Nr 04/2015 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2015 roku w 

sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu 
punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie 
pomorskim na rok szkolny 2015/2016.  

� § 6 Statutu IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. 
 
2. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni przeprowadzany jest w oparciu o system 

rekrutacji elektronicznej. 
 
3. Terminy składania dokumentów i przekazywania informacji: 
 
 
Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru i 
składanie formularza zgłoszeniowego, dla których IX LO w 
Gdyni jest szkołą pierwszego wyboru. 
 

od 14 maja 2015 r. 
do 22 czerwca 2015 r. 

Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły i 
przeniesienie wniosku do innej szkoły. 
 

do 25 czerwca 2015 r. 

Dostarczenie do IX LO, jako szkoły pierwszego wyboru, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora 
gimnazjum: 
- kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, 
- kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu    
  gimnazjalnego. 
 

od 26 czerwca 2015 r. 
do 30 czerwca 2015 r. 
do godz. 12.oo 

 
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do 
IX LO w Gdyni 
 

2 lipca 2015 r. 
do godz. 12.oo 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IX LO poprzez 
dostarczenie: 
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,   
- oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach   
  egzaminu gimnazjalnego, 
Kandydaci przyjęci do klas pierwszych składają poza w/w 
oryginałami: 
- wypełnioną ankietę – podanie do IX LO (druk przygotowany 
przez szkołę – dostępny w sekretariacie i na stronie: 
www.lo9.gdynia.pl), 
- 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie), 
- kartę zdrowia, 
- kopię odpisu aktu urodzenia. 
 

od  2 lipca 2015 r. 
od godz. 12.oo 
 
do 6 lipca 2015 r. 
do godz. 12.oo 
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Ogłoszenie przez dyrektora liceum listy uczniów przyjętych 
do IX LO 
 

7 lipca 2015 r. 
do godz. 12.oo 

W przypadku niewykonania naboru  w dniu 7.07.2015 r.   
tj. wolnych miejsc, kandydaci składają wnioski / odwołania do 
dyrektora IX LO.  
O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez 
uczniów z uwzględnieniem preferencji określonych w punkcie 6. 
Wymagane są oryginały dokumentów po uzyskaniu decyzji 
dyrektora o przyjęciu.  

od 7 lipca 2015 r. 
od godz.12.oo  
 
do dnia 9 lipca 2015 r. 
do godz. 15.oo  

 
Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych uczniów do IX LO 
 

10 lipca 2015 r. 
do godz. 12.oo 

 
Zebranie rodziców uczniów przyjętych do klas  
pierwszych – obecność obowiązkowa 
 

31.08.2015 r.          
o godz. 17.oo   

 
4. Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2015/2016: 

 
 

Klasa 
Przedmiot realizowany  
w zakresie rozszerzonym 
od klasy pierwszej 

Propozycja przedmiotów 
realizowanych w zakresie 
rozszerzonym w klasie drugiej 

Języki obce 
nowożytne 

 
I A   

humanistyczna  
(kierunek 
prawno – 

dziennikarski  
i teatralno – 

filmowy) 
 

 
 
 
 

język polski 

język polski,  
historia lub biologia 
wiedza  o społeczeństwie, 
filozofia 
 
Możliwość realizacji języka 
angielskiego na poziomie 
rozszerzonym w grupie 
międzyoddziałowej 
 

język angielski 
(kontynuacja) 
 
język hiszpański 
(od podstaw)  
/ język francuski 
(kontynuacja) 

 
I B  

biologiczno – 
chemiczna 

 

 
 
 
 
 

chemia, 
biologia, 
matematyka 
 
Możliwość realizacji języka 
angielskiego lub języka 
niemieckiego w zakresie 
rozszerzonym w grupie 
międzyoddziałowej 
 

język angielski  
(kontynuacja) 
 
język niemiecki  
(kontynuacja) 

 
I C 

politechniczna 
 

 
 
 
 

matematyka 

matematyka, 
fizyka, 
informatyka 
 
Możliwość realizacji języka 
angielskiego lub języka 
niemieckiego w zakresie 
rozszerzonym w grupie 
międzyoddziałowej 
 

język angielski 
(kontynuacja) 
 
język niemiecki  
(kontynuacja) 

I D 
bezpieczeństwo 

publiczne 
 
 

 
język angielski 

język angielski 
matematyka, 
geografia  lub wiedza  
o społeczeństwie 
 

język angielski  
(kontynuacja) 
 
język rosyjski  
(od podstaw) 
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Dodatkowo planujemy w zależności od ukierunkowania klasy: filozofię, retorykę, bioetykę, 
historię filmu i teatru oraz podstawy bezpieczeństwa narodowego. 
 
Szczegółowe informacje dot. planowanych klas pierwszych IX LO w roku szkolnym 
2015/2016 znajdują się na stronie internetowej szkoły w odrębnym dokumencie: oferta 
edukacyjna Liceum.   
 
5. Warunki i tryb naboru kandydatów do klas pierwszych IX Liceum          

Ogólnokształcącego w Gdyni na rok szkolny 2015/2016: 
 
5.1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej IX LO decyduje suma punktów, możliwych do   
      uzyskania w procesie rekrutacyjnym (maksymalnie 200 punktów) w tym:  
 

a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu 
o szczegółowych wynikach tego egzaminu (maksymalnie - 100 punktów) 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z 
zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty 
przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na 
poziomie podstawowym,  przelicza się na punkty według zasady: wynik 
procentowy z w/w zakresów mnoży się przez 0,2 punktu. 
 

b) punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych - punktowanych do wybranej klasy w IX LO (maksymalnie 68 
punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum (maksymalnie 32 punkty). Maksymalna liczba punktów możliwych 
do uzyskania: 100. 

  
5.2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i każdego z trzech wybranych   
       obowiązkowych zajęć edukacyjnych do poszczególnych klas: 

a) celujący   – 17  punktów 
b) bardzo dobry  – 14  punktów 
c) dobry   – 12  punktów 
d) dostateczny  –   8  punktów 

 
Liceum prowadzi nabór do klas na rok szkolny 2015/2016: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa 
Zajęcia edukacyjne uwzględniane  
w punktowaniu  

I A 
humanistyczna  

o kierunku prawno – dziennikarskim  
i teatralno - filmowym 

język polski, 
historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
biologia 

 
I B  

biologiczno – chemiczna 
 

język polski, 
biologia,  
chemia,  
matematyka 

 
I C 

politechniczna 
 
 

język polski, 
matematyka, 
fizyka, 
informatyka 

 
I D 

bezpieczeństwo publiczne 
 
 

język polski, 
język angielski, 
geografia, 
edukacja dla bezpieczeństwa 
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5.3. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat 
może uzyskać maksymalnie   32 punkty: 

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem   - 7 punktów,  
b) za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na   
    podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty  

� finalista konkursu ponadwojewódzkiego  - 12 punktów 
� finalista konkursu wojewódzkiego   - 10 punktów 

c) za osiągnięcia sportowe i artystyczne:  
� I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów  
� I - III miejsce w województwie    - 5 punktów  
� I - III miejsce w powiecie    - 4 punkty  

d) za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub   
    innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu    
    powiatowym   - 5 punktów,  
e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska  

                  szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu    - 2 punkty  
 
Uwaga!   Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach  
a, b, c, d, e,  przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie 
    np:        
• jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego,  to otrzymuje 12   
    punktów (nie można sumować punktów za oba osiągnięcia), 
• jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim  
    i I miejsce w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej,  to otrzymuje 6  punktów.  
 
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo mają: 
a) kandydat mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 
b) kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2     
Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność 
kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność 
obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
7. Kandydatów, 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.  

 
8. Każdy uczeń przyjęty do klasy pierwszej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią  

Rozdziału V Statutu IX LO w Gdyni „Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki”, który 
      dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.lo9.gdynia.pl - w dziale dokumenty. 
 
9. Informacje na temat rekrutacji publikowane są na stronie internetowej szkoły: 

www.lo9.gdynia.pl - w dziale rekrutacja. 
Informacji udziela sekretariat IX LO, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:  
od 7.30 do 15.30 
Tel/fax:  58 661-43-63 
e-mail: lo9.gdynia@wp.pl 

            


