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Gdynia, 16.02.2023 r. 

REGULAMIN REKRUTACJI  
IX  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  W  GDYNI               

na rok szkolny 2023/2024 

wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 9/22/23 z 16.02.2023 r. 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – rozdział 6 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) 
oraz na podstawie § 8 ust. 4 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Gdańsku zatwierdzonego przez Wojewodę 
Pomorskiego w dniu 25 października 2018 r., 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 
placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431), 

• Zarządzenie Nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia 
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 
ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na 
semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w 
województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024. 

I. OFERTA EDUKACYJNA 

Tabela 1 

Klasa Charakterystyka 

Przedmioty 
wybrane                            

do punktacji 
rekrutacyjnej 

Przedmioty 
rozszerzone 

 
Języki obce 
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Klasa skierowana do uczniów 
zainteresowanych naukami prawniczymi 
i dziennikarstwem. 
 
Udział w projektach w ramach 
współpracy z Instytutem Filozofii, 
Socjologii i  Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Gdańskiego, Wydziałem Nauk 
Społecznych Akademii Marynarki 
Wojennej. Udział w projektach:  Młodzi 
Debatują, Turniej Debat Oxfordzkich. 
Współpraca z Wyższą Szkołą 
Administracji i Biznesu w Gdyni. Wyjścia 
do Sądu Rejonowego w Gdyni oraz Sądu 
Okręgowego w Gdańsku  

 
język polski, 
 
matematyka,  
 
historia, 
 
język angielski 
 

 
język polski,  
 
historia, 
 
język angielski 
 

 
język angielski, 
 
drugi język 
obcy:  
język hiszpański 
od podstaw lub 
kontynuacja  
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Klasa dla uczniów zainteresowanych 
naukami medycznymi i biochemicznymi. 
 
Udział w projektach oferowanych przez 
Wydział Biologii Uniwersytetu 
Gdańskiego: „Zaproś naukowca do 
szkoły“, „Poznaj pracę biologa“. 
Uczestnictwo uczniów w zajęciach 
laboratoryjnych i wykładach 
organizowanych przez Pomorski College 
Medyczny przy Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym oraz w zajęciach w 
Pomorskim Parku Naukowo -
Technologicznym w Gdyni i w Akwarium 
Gdyńskim.  W pierwszej klasie zajęcia: 
ratownictwo medyczne 

 
język polski, 
 
matematyka,  
 
biologia,  
 
język angielski  
 

 
biologia,   
 
chemia,  
 
język angielski 
 
 

 
język angielski, 
 
drugi język 
obcy:  
język hiszpański 
od podstaw lub 
kontynuacja  
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Klasa polecana uczniom 
zainteresowanym naukami ścisłymi. 
 
Udział w laboratoriach z fizyki 
doświadczalnej oraz wykładach z 
matematyki na Politechnice Gdańskiej,  
w wykładach na Wydziale Matematyki, 
Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz w wykładach 
organizowanych przez Instytut Fizyki 
Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. 
Uczniowie uczestniczą w warsztatach z 
zakresu fizyki w Centrum Nauki  
Experyment oraz Centrum Hevelianum i 
w konkursach:  "Wygraj indeks“, „Alfik“, 
„Kangur“, „Pomorski Konkurs 
Matematyczny“ a także w "Zawodach 
Komputerowych Młodzieży Szkolnej".  

 
język polski, 
 
matematyka, 
 
fizyka, 
 
język angielski 
 

 
matematyka,  
 
fizyka,  
 
język angielski 
 
 
 

 
język angielski, 
 
drugi język 
obcy:   
język niemiecki 
od podstaw lub 
kontynuacja  
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Klasa skierowana do uczniów 
zainteresowanych geografią, ekonomią i 
naukami społecznymi. 
 
Współpraca z Akademią Marynarki 
Wojennej, Wyższą Szkołą Administracji i 
Biznesu, Fundacją Gospodarczą, 
Państwową Strażą Pożarną w Gdyni. 
Udział w projektach: o charakterze 
społeczno-ekonomicznym: "Zwolnieni z 
teorii", "Młody Lean Lider", "Biznes na 
krańcu świata" oraz "Junior Biznes".  
Realizacja programu rozwijającego 
kreatywność ucznia "Destination 
Imagination".  
Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim 
w zakresie ekonomii i gospodarki - 
wykłady 

 
język polski, 
 
matematyka,  
 
geografia, 
 
język angielski 
 

 
matematyka,  
 
geografia,  
 
język angielski 
 

 
język angielski, 
 
drugi język 
obcy:   
język hiszpański 
od podstaw lub 
kontynuacja  
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Klasa polecana uczniom o 
zainteresowaniach artystycznych. 
 
Uczestnictwo w projekcie „Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej" w kinie Żak 
w Gdańsku. Współpraca z Gdyńskim 
Centrum Filmowym oraz z Teatrem 
Miejskim w Gdyni i Teatrem 
Szekspirowskim w Gdańsku. Rozwijanie 
zainteresowań uczniów w ramach 
współpracy z Zakładem Filmu i Mediów 
Uniwersytetu Gdańskiego. Udział w 
warsztatach filmowych w ramach 
porozumienia z Gdyńską Szkołą Filmową. 
W ramach współpracy z Pomorską 
Fundacją Filmową udział w KinoLekcjach 
oraz projekcjach filmowych Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 
Uczestnictwo w Szkolnym Dyskusyjnym 
Klubie Filmowym. W klasie pierwszej i 
drugiej zajęcia: historia filmu i teatru 

 
język polski, 
 
matematyka,  
 
historia, 
 
język angielski  

 
język polski,  
 
historia,  
 
język angielski 
 
 

 
język angielski, 
 
drugi język 
obcy:  
język hiszpański 
od podstaw lub 
kontynuacja  
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Klasa skierowana do uczniów 
zainteresowanych geografią, ekonomią i 
naukami społecznymi. 
 
Współpraca dydaktyczna z Akademią 
Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą 
Administracji i Biznesu, Fundacją 
Gospodarczą, Państwową Strażą Pożarną  
w Gdyni. Udział w projektach: o 
charakterze społeczno-ekonomicznym: 
"Zwolnieni z teorii", "Młody Lean Lider", 
"Biznes na krańcu świata" oraz "Junior 
Biznes".  Realizacja programu 
rozwijającego kreatywność ucznia 
"Destination Imagination". Współpraca z 
Uniwersytetem Gdańskim w zakresie 
ekonomii i gospodarki - wykłady 

 
język polski, 
 
matematyka,  
 
geografia, 
 
język angielski 
 

 
matematyka,  
 
geografia,  
 
język angielski 
 

 
język angielski, 
 
drugi język 
obcy:   
język niemiecki 
od podstaw lub 
kontynuacja  
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Klasa dla uczniów zainteresowanych 
naukami medycznymi i biochemicznymi. 
 
Udział w projektach oferowanych przez 
Wydział Biologii Uniwersytetu 
Gdańskiego: „Zaproś naukowca do 
szkoły“, „Poznaj pracę biologa“. 
Uczestnictwo uczniów w zajęciach 
laboratoryjnych i wykładach 
organizowanych przez Pomorski College 
Medyczny przy Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym oraz w zajęciach w 
Pomorskim Parku Naukowo -
Technologicznym w Gdyni i w Akwarium 
Gdyńskim.  W pierwszej klasie zajęcia: 
ratownictwo medyczne 

 
język polski, 
 
matematyka,  
 
biologia,  
 
język angielski  
 

 
biologia,   
 
chemia,  
 
język angielski 
 
 

 
język angielski, 
 
drugi język 
obcy:  
język hiszpański 
od podstaw lub 
kontynuacja  
 
 

 

II. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM                                    
DO KLAS PIERWSZYCH 

Tabela 2 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z 
dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 
rodzica/ opiekuna prawnego) o przyjęcie do szkoły. 
Wniosek należy wygenerować ze strony elektronicznego 
systemu naboru:  

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat  i złożyć w IX LO 
w Gdyni (jeżeli IX LO jest szkołą pierwszego wyboru) 

od 15 maja 2023 r.  
do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 
 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:  
-KOPIĘ* świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  
-KOPIĘ* zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty  
oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez 
kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół 
do których kandyduje   
*Kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez 
Szkołę Podstawową. 

od 23 czerwca 2023 r.  
do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 12 lipca 2023 r.  
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4. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez 
wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w 
oświadczeniach  

do 18 lipca 2023 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

19 lipca 2023 r. o godz. 15.00 

6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty.  
Do w/w dokumentów należy dołączyć: 
a) kwestionariusz osobowy ucznia (formularz 
dostępny od 19 lipca 2023 w szkole lub na stronie 
internetowej IX LO w zakładce rekrutacja), 
b) 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),  
c) kartę zdrowia. 

od 20 lipca 2023 r.  
do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00  

7. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

27 lipca 2023 r. do  godz. 14.00 

III. WARUNKI I TRYB NABORU KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

1. Nabór do szkół ponadpodstawowych przeprowadzany jest w oparciu o przyjęty w Gdyni system 
rekrutacji elektronicznej KSEON Opitvum.  Adres strony:  nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.  

2. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego jest uzyskanie przez kandydata 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 
3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 
kryteria: 
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty, 
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, 
matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych przez Liceum do danej klasy 
(tab. 3), 
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

4. 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, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

5. 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: 
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a) wielodzietność rodziny kandydata, 
b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność jednego,  
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 

IV. KRYTERIA NABORU KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 
 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w 
procesie rekrutacyjnym - (maksymalnie 200 punktów), w tym: 
 
1.1.  100 punktów uzyskanych w wyniku egzaminu ósmoklasisty. Wynik procentowy egzaminu 
ósmoklasisty uzyskany z zakresu: języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35 pkt oraz 
wynik procentowy z języka obcego – mnoży się przez 0,3 pkt.  
 
1.2    100 punktów uzyskanych za: 
a)  oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych do danej klasy obowiązkowych zajęć   
     edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 72    
     pkt), 
b)  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt), 
c)   szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej   
  (maksymalnie 21 pkt). 
 
2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych z języka polskiego, matematyki 
oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do danej klasy (określonych  w tab.3), za oceny 
wyrażone w stopniu: 
a) celującym - przyznaje się po  18 punktów, 
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów, 
c) dobrym - przyznaje się po   14 punktów, 
d) dostatecznym - przyznaje się po    8 punktów, 
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty, 
 
maksymalnie: 72 punkty. 
 
3.  Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 
 
4.  Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  
kandydat może uzyskać maksymalnie 21 punktów: 

4.1.  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów 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; 

4.2.  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 
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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; 

4.3.  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, 

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; 

4.4.  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; 

4.5.  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4.1-4.4, 
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, 
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d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

Uwaga!  W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 
wiedzy artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 
wymienione na świadectwie szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe 
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

4.6 za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu - 3  punkty. 
 
Tabela 3  

Lp Klasa 
Przedmioty wybrane  

do punktacji rekrutacyjnej 

1. 
I A 

humanistyczna   (kierunki prawne i dziennikarskie)  

język polski, 
matematyka, 
historia, 
język angielski 

2. 
 

I B 
biologiczno – chemiczna  (kierunki biomedyczne) 

język polski, 
matematyka, 
biologia, 
język angielski 

3. 
 

I C 
matematyczno – fizyczna  (kierunki politechniczne) 

język polski, 
matematyka, 
fizyka, 
język angielski 

4. 
 

I D 
matematyczno – geograficzna  

(kierunki ekonomiczne i politechniczne)     

język polski, 
matematyka, 
geografia, 
język angielski 

5. 
I E 

humanistyczna  (kierunki teatralne i filmowe)  

język polski, 
matematyka, 
historia, 
język angielski 

6. 

I F 
matematyczno – geograficzna  

(kierunki ekonomiczne i politechniczne)     
 

język polski, 
matematyka, 
geografia, 
język angielski 

7. 
I G 

biologiczno – chemiczna  (kierunki biomedyczne) 

język polski, 
matematyka, 
biologia, 
język angielski 

6. Zasady przyjmowania osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty  
zawarte są w § 8 rozporządzenia wymienionego w podstawie prawnej. 

7. Informacje dodatkowe nt. rekrutacji można uzyskać w sekretariacie IX LO w Gdyni, nr tel. 
58 661-43-63 oraz na stronie internetowej: www.lo9.gdynia.pl    

                
 DYREKTOR 
   
    Wiesława Krysztofowicz 

         

http://www.lo9.gdynia.pl/

