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 REGULAMIN REKRUTACJI  

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA BANACHA W CHORZOWIE  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Kandydatem do LO im. Stefana Banacha w Chorzowie (zwanym dalej Liceum) jest uczeń lub 

absolwent szkoły podstawowej, który zgłosił chęć uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. 

2. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest ważna legitymacja szkolna, która będzie okazana 

do wglądu podczas procesu rekrutacji. 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się z wykorzystaniem systemu elektronicznego 
wspomagania rekrutacji. 

4. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się z chwilą przesłania przez Kandydata zgłoszenia 
wstępnego poprzez formularz elektroniczny umieszczony na stronie 
http://liceumbanacha.pl/index.php/rekrutacja/. Formularz musi zostać wypełniony przez Kandydata 
za zgodą i wiedzą Jego Opiekuna prawnego. 

5. Limit miejsc w dwóch klasach pierwszych Liceum w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 30. 

6. Proces edukacyjny w Liceum im. Stefana Banacha w Chorzowie będzie realizowany wyłącznie w 

przypadku zrekrutowania przynajmniej 15 uczniów. 

II. Harmonogram rekrutacji 

1. Rekrutacja do Liceum odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Komisję 
Rekrutacyjną i zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły. Harmonogram rekrutacji ogłoszony zostanie 
najpóźniej 4 stycznia 2022 roku i dostępnym na stronie Szkoły w zakładce Rekrutacja. 

2. W przypadku  niewypełnienia limitów procedury rekrutacyjne będą prowadzone do 20 sierpnia 

włącznie, wedle harmonogramu ustalonego przez Komisję Rekrutacyjną i zatwierdzonego przez 

Dyrektora Szkoły. 

 

 

III. POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 

 

http://liceumbanacha.pl/index.php/rekrutacja/
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1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do Liceum Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną. 

 

2. Do zadań Komisji należy: 

a. ocena zadania kreatywnego; 

b. sporządzenie listy przyjętych i listy rezerwowej do Liceum. 

3. O przyjęciu kandydata do Liceum decyduje Komisja Rekrutacyjna po ocenie zadania kreatywnego 
zleconego Kandydatowi w trakcie procesu rekrutacji. 

4. Kryteria oceny zadania kreatywnego, jakie otrzymuje kandydat wraz z punktacją: 

 1-2 punkty 3-4 punkty 5 punktów 

Uczeń 
identyfikuje 
źródła informacji  

• korzysta tylko z 
typowych źródeł 
informacji (strona 
internetowa, książka, 
artykuł) 
 

• znajduje jedno lub dwa 
źródła informacji, które 
nie są typowe 
 
 

• oprócz typowych źródeł, 
znajduje nietypowe sposoby 
lub miejsca uzyskiwania 
informacji (dorosły ekspert, 
członek społeczności, firma 
lub organizacja, literatura) 

Generuje i 
selekcjonuje 
pomysły 
 

• pozostaje w istniejących 
ramach;  
• nie rozwija wybranego 
pomysłu 
• odtwarza istniejące 
pomysły; nie wyobraża 
sobie nowych 
 

• opracowuje oryginalne 
pomysły na rozwiązanie 
problemu, ale mógłby 
rozwinąć więcej dzięki 
lepszemu wykorzystaniu 
technik generowania 
pomysłów 
 
• wykazuje pewną 
wyobraźnię, ale pozostaje 
w konwencjonalnych 
granicach 
 

• wykorzystuje techniki 
generowania pomysłów, aby 
opracować kilka 
oryginalnych pomysłów  
• uważnie ocenia jakość 
pomysłów i wybiera 
najlepszy z nich do 
uformowania rozwiązania 
problemu 
• zadaje nowe pytania, 
przyjmuje inne 
perspektywy opracowania i 
ulepszenia wybranego 
pomysłu 
• wykorzystuje 
pomysłowość i wyobraźnię, 
wychodząc poza 
konwencjonalne granice 

Prezentowanie 
pracy 
użytkownikom / 
Docelowej 
Publiczności 

• przedstawia pomysły w 
typowy sposób 
 

• próby włączenia 
elementów prezentacji, 
które sprawią, że jest 
bardziej żywa i wciągająca 

• praca zawiera elementy, 
które są szczególnie 
zabawne, żywe lub 
angażujące dla określonej 
publiczności 
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Oryginalność 
 

• opiera się na 
istniejących modelach, 
pomysłach lub 
wskazówkach; praca nie 
jest nowa ani wyjątkowa 
• przestrzega zasad i 
konwencji; wykorzystuje 
materiały i pomysły w 
typowy sposób 
 

• ma jakieś nowe pomysły 
lub ulepszenia, ale 
niektóre pomysły są 
przewidywalne lub 
konwencjonalne  
• praca może stanowić 
próbę wyjścia poza zasady 
i konwencje  
 

• praca jest nowa, 
wyjątkowa, zaskakująca; 
pokazuje 
osobisty charakter autora 
• autor z powodzeniem 
łamie zasady i 
konwencje lub używa 
pomysłów w nowy, sprytny i 
zaskakujący sposób 
 

Wartość 
 

• przedstawione pomysły 
nie działałyby w 
prawdziwym świecie; są 
niepraktyczne lub 
niewykonalne 

• niejasne, czy opisane 
pomysły byłyby 
praktyczne lub wykonalne 

• przedstawione pomysły są 
przydatne i wartościowe, 
praktyczne i  wykonalne 

Styl 
 

• praca jest zwyczajna, 
wykonana w 
konwencjonalnym stylu 
• jest kilka elementów, 
które nie pasują do siebie; 
treść chaotyczna 
 

• praca ma kilka 
interesujących 
elementów, ale brakuje 
jej wyraźnego stylu 
• zawiera elementy, które 
mogą być przesadne lub 
źle do siebie pasować 

• praca jest dobrze 
wykonana, efektowna, 
zaprojektowana w 
jednolitym, wyraźnym stylu, 
ale odpowiednim do celu 
• autor łączy różne elementy 
w spójną całość 

Powyższe kryteria oceny zostały opracowane w oparciu o materiały © 2019  
Buck Institute for Education, PBLWorks, ocena kreatywności i innowacyjności. 

5. Najwyższa liczba punktów, jaka jest możliwa do uzyskania podczas realizacji zadania 
kreatywnego: 30 punktów. 

6. W ramach procesu rekrutacji Kandydat zobowiązany jest także do wypełnienia testu kompetencji 
społecznych. Test ten nie podlega ocenie, służy wyłącznie do diagnozy kompetencji Kandydata. 

7. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zadań zostaną przedstawione Kandydatowi 

w odpowiedzi na jego zgłoszenie rekrutacyjne w ciągu 2 dni kalendarzowych od przesłania 

formularza zgłoszeniowego.  

8. Kandydat ma 7 dni kalendarzowych na przesłanie zadania kreatywnego od daty otrzymania 

szczegółowych wytycznych. 

9. Komisja Rekrutacyjna dokona oceny przysłanych zadań kreatywnych i na podstawie przyjętych w 

regulaminie kryteriów, opracuje listę przyjętych (wstępną i rezerwową) do Liceum. Lista zostanie 

podpisana przez Dyrektor Szkoły. 

10. O kolejności na liście wstępnej i rezerwowej decyduje suma punktów przyznanych przez Komisję 

Rekrutacyjną na podstawie oceny nadesłanych zadań kreatywnych. 
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11. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej zostanie przesłana indywidualnie każdemu z kandydatów i Jego 

Opiekunowi prawnemu w terminie ustalonym w harmonogramie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej.  

12. W pierwszej kolejności przyjmowani są Kandydaci z listy wstępnej. 

13. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć Komisja Rekrutacyjna przyjmuje Kandydatów z listy 

rezerwowej zgodnie z kolejnością pozycji na liście rezerwowej. 

 

IV. WARUNKI PRZYJĘCIA  

1. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu Kandydata znajdującego się na liście osób zakwalifikowanych 

kandydat i Jego Opiekunowie prawni są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania Kandydata 

do Liceum w terminie ustalonym w harmonogramie. 

2. Warunkiem wpisania na listę uczniów Liceum jest podpisywanie przez Opiekunów Prawnych 

Kandydata w terminie ustalonym w harmonogramie Umowy o usługę edukacyjną oraz wniesienie 

bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 300 zł na konto: 

 

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA 

nr rachunku: 95 1600 1462 1885 2121 6000 0002 

z dopiskiem: imię i nazwisko kandydata, opłata wpisowa 

3. Kandydaci, których Opiekunowie podpisali Umowę o usługę edukacyjną, zobowiązani są do 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych w terminie 
określonym harmonogramem rekrutacji. 

4. Kandydaci, którzy znaleźli się na liście przyjętych i spełnili wymagania z punktów IV.1, IV.2 i IV.3, 

mają zagwarantowane miejsce w Liceum. 

5. Kandydaci, którzy uzyskali pozytywną opinię Komisji Rekrutacyjnej, ale nie spełnili warunków 

przyjęcia zawartych w punktach IV.1, IV.2. oraz IV.3.  zostaną skreśleni z listy przyjętych, a ich 

miejsca zostaną zaproponowane kandydatom z listy rezerwowej. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

  


