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

w roku szkolnym 2021/2022 
 

Podstawa prawna 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 
(Dz.U. z 2019 poz. 1737). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań  
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

3. Zarządzenie nr 7/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie określenia 
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania 
dokumentów na semestr pierwszy klas i publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół  
II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2021/2022. 

4. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej XX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Zbigniewa Herberta  Gdańsku. 
 

1. Typy i rodzaje oddziałów. 
2. Nauczane języki i planowany ich wymiar. 
3. Dodatkowe zajęcia.  
4. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych. 
5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.  
6. Dokumenty dodatkowe wymagane przez szkołę. 
7. Sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z języka polskiego, matematyki 

i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych, a także innych osiągnięć kandydatów do XX LO w Gdańsku. 
 
1. Typy i rodzaje oddziałów w roku szkolnym 2021/2022 

 
1.1 A  dwujęzyczna medyczna  

- programy autorskie z biologii i chemii 
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia  
- język angielski na poziomie dwujęzycznym 
- wymagany sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego 

 
1.2 B  autorska dwujęzyczna (+ planowana innowacja  „mat/fiz nieobliczalna” dla części uczniów z matematyki  

      i fizyki) 
 -   przedmioty w zakresie rozszerzonym realizujących innowację: matematyka, fizyka  
 -   przedmioty w zakresie rozszerzonym w grupie nierealizującej innowacji: matematyka, fizyka albo informatyka 
 -  język angielski na poziomie dwujęzycznym  
 -  zajęcia międzyoddziałowe z matematyki i fizyki dla uczniów uczestniczących w innowacji  
 -  wymagany sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego 

 
1.3 C  interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna  

 -  przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia albo matematyka, chemia 
-   język angielski na poziomie dwujęzycznym 
-   zajęcia w systemie międzyoddziałowym  
-   wymagany sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego 
 

1.4 D interdyscyplinarna klasa dwujęzyczna  
 -  przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia albo matematyka, biologia,  
-   język angielski na poziomie dwujęzycznym 
-   zajęcia w systemie międzyoddziałowym  
-   wymagany sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego 
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1.5 E autorska dwujęzyczna (+ planowana innowacja  „mat/fiz nieobliczalna” dla części uczniów z matematyki  
           i fizyki) 

-   przedmioty w zakresie rozszerzonym realizujących innowację: matematyka, fizyka  
-   przedmioty w zakresie rozszerzonym w grupie nierealizującej innowacji: matematyka, fizyka albo informatyka 
-  język angielski na poziomie dwujęzycznym  
-  zajęcia międzyoddziałowe z matematyki i fizyki dla uczniów uczestniczących w innowacji 
-  wymagany sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego 
 

2. Nauczane języki i planowany ich wymiar 
2.1 Wszystkie oddziały są dwujęzyczne z  językiem angielskim.  

 
2.2 Język angielski nauczany w wymiarze 6 godzin tygodniowo w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej i 5 godzin w klasie 

czwartej (uczniowie z racji dwujęzyczności mają dodatkowo 11 godzin na nauczanie języka w cyklu 
czteroletnim).  

 
2.3 Drugi język obcy do wyboru w oddziałach A, B, E: francuski albo niemiecki.  

 
2.4 Drugi język obcy w oddziałach C,D:  francuski albo niemiecki, albo hiszpański. 

 
2.5 Drugi język obcy na poziomie podstawowym w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 
 
3. Dodatkowe zajęcia: 
3.1 Uczniowie mogą realizować 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 mogą być organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami 

edukacyjnymi. 
 

4. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych: 
4.1 Termin sprawdzianu kompetencji językowych – 9 czerwca  (środa) godz. 13.00 (w przypadku dużej liczby 

kandydatów egzamin zostanie podzielony na tury; o godzinach rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani 
indywidualnie lub na stronie internetowej). 
 

4.2 II termin – dla osób, które z uzasadnionych powodów nie przystąpiły do sprawdzianu w I terminie, zostanie 
wyznaczony po złożeniu  podania do dyrektora szkoły. 

 
4.3 Kandydaci, którzy chcą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych, zobowiązani są wypełnić 

kwestionariusz elektroniczny zamieszczony na stronie szkoły w zakładce rekrutacja do dnia 31 maja 2021r. do 
godz. 15.00.  

 
4.4 Kandydaci posiadający certyfikaty językowe: FCA, CAE, PCE oraz laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego  

i laureaci konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych. 
Zwolnienie następuje po okazaniu oryginału certyfikatu językowego/dyplomu/zaświadczenia najpóźniej do 
terminu sprawdzianu (9 czerwca 2021). Należy też wypełnić odpowiednie pole w kwestionariuszu 
elektronicznym (do dnia 31.05.2021r. do godz. 15.00).  

 
4.5 Kandydaci, którzy posiadają opinie z PPP (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), muszą przynieść na sprawdzian 

kompetencji językowych z języka angielskiego dokument do wglądu. Należy też wypełnić odpowiednie pole  
w kwestionariuszu elektronicznym (do dnia 31.05.2021r., do godz. 15.00).  

 
4.6 Kandydaci, dla których XX LO nie jest szkołą pierwszego wyboru i którzy przystąpią do sprawdzianu kompetencji 

językowych w III, V, X, LO w Gdańsku mogą się ubiegać o przyjęcie do XX LO i nie mają obowiązku dostarczyć 
zaświadczenia o wynikach sprawdzianu. Jeśli kandydat przystąpił do sprawdzianu kompetencji w innej niż wyżej 
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wymienione szkoły zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o uzyskanym pozytywnym wyniku (liczba 
punktów otrzymanych przez kandydata wraz z liczbą punktów możliwych do otrzymania na sprawdzianie) 

 
4.7 Sprawdzian trwa 60 minut. 

 
4.8 W dniu sprawdzianu należy stawić się w XX LO o godz. 12.30. 

 
4.9 Do sprawdzianu kompetencji językowych kandydaci będą mogli przystąpić wyłącznie po okazaniu aktualnej  

i czytelnej legitymacji szkolnej.  
 

4.10 Kandydaci przynoszą na sprawdzian swoje przybory do pisania (długopis, pióro – kolor czarny lub niebieski). 
 

 4.11  Warunkiem przyjęcia do klas dwujęzycznych jest pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych oraz  
spełnienie kryteriów ogólnych rekrutacji. 

 
4.11 Zakres zagadnień sprawdzianu kompetencji znajduje się na stronie internetowej szkoły. 

 
4.12 Kandydaci, w przypadku których XX LO nie jest szkołą pierwszego wyboru, mają obowiązek wypełnić 

kwestionariusz elektroniczny ze strony internetowej do dnia 31.05.2021r. do godz. 15.00 za pomocą linku 
umieszczonego na stronie. 

 
4.13 Kandydat do klasy pierwszej zostaje zdyskwalifikowany w przypadku stwierdzenia przez członków zespołu 

nadzorującego nagannego zachowania podczas pisania sprawdzianu, w tym zwłaszcza korzystania przez niego  
z urządzeń telekomunikacyjnych lub niedozwolonych źródeł informacji. 

 
4.14 Jeżeli naganne zachowanie kandydata zakłóca przebieg sprawdzianu, kandydatowi przerywa się pisanie 

sprawdzianu i otrzymuje on 0 punktów. 
 

5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym: 
5.1 Od 17 maja do 31 maja do godz.15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami 

dwujęzycznymi (do klas A, B, C, D, E), w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). 
 

5.2 9 czerwca godz. 13.00 - przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego do klas 
dwujęzycznych. 

 
5.3 14 czerwca – podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 

wynik sprawdzianu kompetencji językowych.  
 

5.4 Od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  

 
5.5 22 lipca – ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 
5.6 Od 23 lipca do 30 lipca - w przypadku kandydatów zakwalifikowanych składa się potwierdzenie woli przyjęcia  

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 
5.7 2 sierpnia do godz. 14.00 – ogłoszone będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 
5.8 Do 5 sierpnia  - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie odmowy przyjęcia. 

 
5.9 Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia wniesienie do dyrektora 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  
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5.10 W przypadku wolnych miejsc w postępowaniu uzupełniającym złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły - od  
3 do 6 sierpnia do godz. 15.00. 

 
5.11 W przypadku wolnych miejsc przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego -   

9 sierpnia ( godzina przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych zostanie podana na stronie szkoły ). 
 

5.12 W przypadku wolnych miejsc podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych – 14 sierpnia. 

 
5.13  W przypadku kandydatów zakwalifikowanych składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie 
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – od 17 do 20 sierpnia.  

 
5.14  W przypadku prowadzenia postępowania uzupełniającego ogłoszone będą listy kandydatów przyjętych  

 i nieprzyjętych – 23 sierpnia. 
 

5.15  W przypadku prowadzenia postępowania uzupełniającego wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
odmowy przyjęcia – do 26 sierpnia. 

 
5.16   W przypadku prowadzenia postępowania uzupełniającego do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie    

uzasadnienia o odmowie przyjęcia wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  
 

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 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 szkoły podstawowej, do której kandydat uczęszcza, 
 

6.1.3 karta zdrowia przekazana w zaklejonej kopercie,  
 

6.1.4 dwie fotografie legitymacyjne, 
 

6.1.5 kopia odpisu skróconego aktu urodzenia. 
 

7. Sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z języka polskiego, 
matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych, a także innych osiągnięć kandydatów do XX LO  
w Gdańsku. 

 
7.1 O przyjęciu do Liceum decyduje suma zdobytych punktów. Kandydat może zgromadzić max 100 punktów za 

świadectwo, 100 punktów za egzamin ósmoklasisty, 1 punkt ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka 
angielskiego w sumie 201   

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba punktów 

Punkty za świadectwo 100 pkt. 

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt. 

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt. 

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt. 

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt. 

szczególne osiągnięcia 18 pkt. 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt. 

aktywność społeczna 3 pkt. 



5 

 

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt. 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt. 

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt. 

wynik z języka obcego nowożytnego  100% x 0,3 = 30 pkt. 

Punkty za wynik sprawdzianu kompetencji językowych 

wynik pozytywny z języka angielskiego 50 x 0,02 = 1 pkt. 

 
7.2 Przedmioty punktowane ze względu na wybór oddziału przez kandydata:   

 

oddział A 
biologia  
chemia  

oddziały B, E 
fizyka 
język angielski 

oddział C  
język angielski 
biologia* albo chemia* 

oddział D 
język angielski 
geografia*albo biologia* 

*Przedmioty do oddziałów interdyscyplinarnych C, D będą punktowane w zależności od wyboru przedmiotu 
realizowanego w stopniu rozszerzonym. Liczba osób na poszczególne przedmioty zostanie ściśle określona.  
 
7.3 Punkty za stopnie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oblicza się wg następującej skali: 

 

celujący 18 punktów 

bardzo dobry 17 punktów 

dobry 14 punktów 

dostateczny 8 punktów 

dopuszczający 2 punkty 

 
7.4 Za udział w konkursach kandydatów po gimnazjum i szkole podstawowej można uzyskać maksymalnie  

18 punktów: 

 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 
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 - 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 punkty 

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

- 2 punkty 

 za inne osiągnięcia sportowe lub artystyczne w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty: 

 -  na szczeblu międzynarodowym - 4 punkty 

 - na szczeblu krajowym - 3 punkty 

 - na szczeblu wojewódzkim  - 2 punkty 

 - na szczeblu powiatowym - 1 punkt 

 
7.6    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;  

• 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 ósmoklasisty. 
 
7.7 Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych 
olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe znajduje się na 
stronie internetowej MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/olimpiady.  

 
7.8 Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych  

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy Kurator Oświaty wydając stosowne 
zaświadczenie) przyjmowani są niezależnie od przyjętych przez XX LO kryteriów. 

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

21 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących   
obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,  
(Dz. U. z 2017, poz. 1655 z późn. zm.).  

 
7.10 Kandydaci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty uzyskują punkty wynikające z przeliczenia  ocen  znajdujących  się  

na  ich świadectwie ukończenia szkoły wg zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania (Dz.U. z 2019 r.,         

       poz. 1737) 
                                                                                                                                                        Bożena Kondratiuk 

Dyrektor XX Liceum Ogólnokształcącego  
                                                                                                                                                                          z Oddziałami Dwujęzycznymi 

                                                                                                                                                                                      im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku 
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