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Gdynia, 26.02.2016r.      

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH  IX  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  
im. MARSZAŁKA  JÓZEFA  PIŁSUDSKIEGO  W  GDYNI 

na rok szkolny  2016/2017       wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 14/15/16 z 29.02.2016 r. 
    
1. Podstawa prawna: 

1.1. Dz.U.2015.1942 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 
2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w 
postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2015 r.) 

1.2 Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie 
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym 
dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla 
dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok 
szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności (z zmianą 
w Zarządzeniu Nr 10/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.)  

2. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni przeprowadzany jest w oparciu o system rekrutacji elektronicznej.  
 
3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych:                                                                                                                   
   Tab. 1 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin  
w postępowaniu 
rekrutacyjnyym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

 
1. 

 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz  
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

od 09.05.2016 r.  
 
do 22.06.2016 r. 

od 08.07.2016 r.  
od godz. 12:00 
 
do 12.07.2016 r.  
do godz. 12:00 

 
2. 

 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz  
o zaświadczenie o wynikach testu 
gimnazjalnego 

od 24.06.2016 r.  
 
do 28.06.2016 r.  
do godz. 12:00 

 
 

----------------- 

 
3. 

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

od 28.06.2016 r. 
od godz. 12:00  
 
do 30.06.2016 r. 
do godz. 12:00 
 

 
 
 
14.07.2016 r. 

 
4. 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjna listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

01.07.2016 r.  
do godz. 12:00 

 
 
27.07.2016 r. 

 
5. 

 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  
świadectwa ukończenia gimnazjum  
i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego. 

 
od 01.07.2016 r.  
 
do 07.07. 2016 r.  
do godziny 15:00 
 

 
 
od 29.07.2016 r.  
do 01.08.2016 r.  
 

 
6. 

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

08.07.2016 r.  
do godz.12:00 

 
do 31.08.2016 r. 
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4. Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2016/2017:  
Tab. 2 

 
* Uwaga! Nauka  j. francuskiego pod warunkiem utworzenia grupy  

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)  
 

 
 
 
 

język polski 

 
język polski, historia, 
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 

 

 
 

język 
angielski 

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

język angielski  
(kontynuacja) 
 
język niemiecki  
(kontynuacja  
lub od podstaw) 

 
I C 

matematyczno - 
fizyczna 

 

 
 
 

matematyka 

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

język angielski 
(kontynuacja) 
 
język niemiecki  
(kontynuacja  
lub od podstaw) 

 
I D 

matematyczno 
– geograficzna 

(kierunek – 
bezpieczeństwo 

narodowe) 
 

 
 

 
język 

angielski 
matematyka, geografia, historia, 
język angielski 
 

język angielski  
(kontynuacja) 
 
język niemiecki  
(kontynuacja  
lub od podstaw) 

 
I E 

humanistyczna 
(kierunek 
teatralno-
filmowy) 

 
 

 
 
 
 

język polski 

język polski, historia, biologia 
 
Możliwość realizacji języka 
angielskiego na poziomie 
rozszerzonym w grupie 
międzyoddziałowej 
 

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

 
I F 

lingwistyczna  
 

 
 

język 
angielski 

historia, geografia 
język angielski, język niemiecki 

język angielski 
(kontynuacja) 
 
język niemiecki 
(kontynuacja)  
 

I G 
turystyczno - 

sportowa 
 

 
 

język 
angielski 

 
geografia, 
biologia, 
język angielski 

język angielski 
(kontynuacja) 
 
język rosyjski 
(od podstaw)  
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Planujemy w zależności od ukierunkowania klasy przedmioty dodatkowe: filozofia, bezpieczeństwo 
narodowe, ekonomia w praktyce, edukacja, historia filmu i teatru.  
5. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do liceum, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania. Do zadań Szkolnej 

Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów 
postępowania rekrutacyjnego.  

6. Warunki i tryb naboru kandydatów do klas pierwszych IX Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdyni na rok szkolny 2016/2017: 

 
6.1  O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent gimnazjum. 
 
6.2  O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym, które naliczane są zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia 
MEN z dnia 2 listopada 2015 roku ( DZ.U. z 2015, poz.1942). 

 
6.3  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik 

przedstawiony w procentach z:  
a) języka polskiego,  b) historii i wiedzy o społeczeństwie, 
c) matematyki, d) przedmiotów przyrodniczych  
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 
– mnoży się przez 0,2 

       6.4  W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na   
             świadectwie ukończenia gimnazjum (języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć                 edukacyjnych – określonych w tab. 3), za oceny wyrażone w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po   20 punktów,  
b) bardzo dobrym – przyznaje się po  16 punktów, c) dobrym – przyznaje się po  12 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się po  8 punktów,  e) dopuszczającym – przyznaje się po  2 punkty. 

 
6.5  Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  przyznaje się 5 punktów. 

 
6.6  W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:  

 
6.6.1 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim            organizowanym przez kuratora 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; 
 6.6.2. 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.  

 6.6.3  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,  
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  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.  
 6.6.4 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.  

 6.6.5   uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt    
           6.6.1–4, 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.   

 6.6.6 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach               wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia     
             gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie                osiągnięcia wynosi 13 punktów.  

 
7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
przyznaje się 2 punkty. 

 
8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, 
biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 
 
8.1   języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po  20 punktów,   b) bardzo dobrym – przyznaje się po  16 punktów,  
c) dobrym – przyznaje się po  12 punktów,  d) dostatecznym – przyznaje się po  8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się po   2 punkty. 

       8.2   historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:  
a) celującym – przyznaje się po  20 punktów, 

  b) bardzo dobrym – przyznaje się po  16 punktów,   c) dobrym – przyznaje się po  12 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się po  8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się po  2 punkty    – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć    
   edukacyjnych dzieli się przez  2.  
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      8.3   biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:   a) celującym – przyznaje się po  20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po  16 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po  12 punktów,  d) dostatecznym – przyznaje się po  8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się po  2 punkty     – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć  
   edukacyjnych dzieli się przez  4;  

     8.4  języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 
  a) celującym – przyznaje się  20 punktów,  b) bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się  12 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się  8 punktów, e) dopuszczającym – przyznaje się  2 punkty.  

 9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, 
przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć 
edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.  

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z  
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z  języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za 
uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się  20 punktów,  b) bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się  12 punktów,  d) dostatecznym – przyznaje się  8 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się  2 punkty.  

 
10. 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.  

11. 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, o których mowa w art.20c ust.2 Ustawy o systemie oświaty:  

a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.          Kryteria mają jednakową wartość. 

 12.   Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył w terminie wymagane dokumenty. 

 13.   Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub 
informację o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego oddziału. 
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14.    IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni prowadzi nabór do klas na rok szkolny 2016/2017 
uwzględniając w punktowaniu następujące zajęcia edukacyjne: Tab. 3 

 
15. O przyjęciu do liceum ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum.  
16. Kandydaci przyjęci do klas pierwszych IX LO w Gdyni, których rodzice złożyli oryginał 

świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów: 
- 2 zdjęć  (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem),     - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopii),     

    - karty zdrowia, 
    - wypełnionej ankiety - podania  (na druku przygotowanym przez szkołę i  dostępnym                   również na stronie internetowej IX LO w zakładce Rekrutacja) 
 
17. 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.  
18. 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 

Uwaga!  W związku z zmianą lokalizacji IX LO, od 1 września 2016 r. nauka rozpocznie się w nowym miejscu tj. w budynku przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni. Rekrutacja odbędzie się 
w dotychczasowej siedzibie szkoły, tj. przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni.  

Lp. Klasa Zajęcia edukacyjne uwzględniane  
w punktowaniu  

 
 

1. 
 

I A   
humanistyczna  

(kierunek prawno – dziennikarski)  
 

język polski, 
historia, 
wiedza o społeczeństwie, 
język angielski 

 
 

2. 
 

I B  
biologiczno – chemiczna 

 

język polski, 
biologia,  
chemia,  
matematyka 

 
 

3. 
 

I C 
matematyczno - fizyczna 

 

język polski, 
matematyka, 
fizyka, 
informatyka 

 
 

4. 
 

I D 
matematyczno – geograficzna 
(kierunek – bezpieczeństwo 

narodowe) 
 

język polski, 
geografia, 
język angielski, 
matematyka 

 
 

5. 
 

I E 
humanistyczna (kierunek teatralno-

filmowy) 
 

język polski, 
historia, 
biologia, 
język angielski 

 
 

6. 
 

I F 
lingwistyczna  

 
 

język polski, 
historia, 
geografia, 
język angielski 

 
 

7. 
 

I G 
turystyczno - sportowa 

 
 

język polski, 
geografia 
biologia, 
język angielski 


