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REGULAMIN REKRUTACJI 

do I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni 

na podbudowie szkoły podstawowej, rok szkolny 2020/21  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425, z póź. zm.). 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm). 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. 2017 poz. 60 z póź. zm.).  
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

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

5. Zarządzenie nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie 
terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 
składania dokumentów (…) do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (…) 
w województwie pomorskim na rok szkolny 2020/21. 

 

I. Oferta edukacyjna I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego (I ALO) w Gdyni  
na podbudowie szkoły podstawowej. 
W roku szkolnym 2020-21 szkoła powołuje następujące klasy (4 oddziały  
po 32 uczniów): 
 

1. Klasa „A” POLITECHNICZNO-INFORMATYCZNA 
Przedmioty obowiązkowe realizowane  w zakresie rozszerzonym w klasach I-IV: 

 matematyka; 

 j. angielski. 
Przedmioty do wyboru realizowane  w zakresie rozszerzonym w klasach I-IV: 

 fizyka lub informatyka. 

Utworzenie grupy realizującej rozszerzenie z wyboru zależy od liczebności chętnych uczniów. 
Każda grupa musi liczyć minimum 12 uczniów, a w przypadku rozszerzenia z informatyki 
maksymalnie 16 uczniów. Jeśli liczba chętnych do grupy realizującej rozszerzenie 
z informatyki będzie większa niż 16, kandydaci zostaną wybrani na podstawie uzyskanego 
na egzaminie ósmoklasisty wyniku z matematyki (preferowany będzie wyższy wynik). Jeśli 
liczba chętnych na dane rozszerzenie będzie mniejsza niż 12 osób, to grupa ta nie powstanie 
i wszyscy uczniowie stworzą jedną grupę z tym samym rozszerzeniem.   

Drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki lub j. hiszpański. W klasie zostanie utworzona jedna 
grupa językowa z j. niemieckim oraz druga z j. hiszpańskim. Liczebność każdej grupy językowej 
wyniesie od 12 do 16 uczniów. Jeśli liczba chętnych do wybranej grupy językowej będzie 
większa niż 16, kandydaci zostaną wybrani na podstawie uzyskanego wyniku z języka obcego 
nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty (preferowany będzie wyższy wynik). Uczniowie, 
którzy nie dostaną się do wybranej grupy językowej zostaną przypisani do drugiej grupy 
językowej. 
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2. Klasa „B” BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 
Przedmioty obowiązkowe realizowane  w zakresie rozszerzonym w klasach I-IV: 

 biologia; 

 j. angielski. 
Przedmioty do wyboru realizowane  w zakresie rozszerzonym w klasach I-IV: 

 chemia lub matematyka. 

Utworzenie grupy realizującej rozszerzenie z wyboru zależy od liczebności chętnych uczniów. 

Każda grupa musi liczyć minimum 12 uczniów. Jeśli liczba chętnych na dane rozszerzenie 

będzie mniejsza niż 12 osób, to grupa ta nie powstanie i wszyscy uczniowie stworzą jedną 

grupę z tym samym rozszerzeniem.   

Drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki lub j. hiszpański. W klasie zostanie utworzona 

jedna grupa językowa z j. niemieckim oraz druga z j. hiszpańskim. Liczebność każdej grupy 

językowej wyniesie od 12 do 16 uczniów. Jeśli liczba chętnych do wybranej grupy językowej 

będzie większa niż 16, kandydaci zostaną wybrani na podstawie uzyskanego na egzaminie 

ósmoklasisty wyniku z języka obcego nowożytnego (preferowany będzie wyższy wynik). 

Uczniowie, którzy nie dostaną się do wybranej grupy językowej zostaną przypisani do drugiej 

grupy językowej. 

Przedmiot dodatkowy do wyboru – j. angielski medyczny. 
 

3. Klasa „C” HUMANISTYCZNA 
Przedmioty obowiązkowe realizowane  w zakresie rozszerzonym w klasach I-IV: 

 j. polski; 

 j. angielski. 
Przedmioty do wyboru realizowane  w zakresie rozszerzonym w klasach I-IV: 

 historia lub geografia. 

Utworzenie grupy realizującej rozszerzenie z wyboru zależy od liczebności chętnych uczniów. 

Każda grupa musi liczyć minimum 12 uczniów. Jeśli liczba chętnych na dane rozszerzenie 

będzie mniejsza niż 12 osób, to grupa ta nie powstanie i wszyscy uczniowie stworzą jedną 

grupę z tym samym rozszerzeniem.   

Drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki lub j. hiszpański. W klasie zostanie utworzona 

jedna grupa językowa z j. niemieckim oraz druga z j. hiszpańskim. Liczebność każdej grupy 

językowej wyniesie od 12 do 16 uczniów. Jeśli liczba chętnych do wybranej grupy językowej 

będzie większa niż 16, kandydaci zostaną wybrani na podstawie uzyskanego na egzaminie 

ósmoklasisty wyniku z języka obcego nowożytnego (preferowany będzie wyższy wynik). 

Uczniowie, którzy nie dostaną się do wybranej grupy językowej zostaną przypisani do drugiej 

grupy językowej. 

4. Klasa „D” EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA 
Przedmioty obowiązkowe realizowane  w zakresie rozszerzonym w klasach I-IV: 

 matematyka; 

 j. angielski. 
Przedmioty do wyboru realizowane  w zakresie rozszerzonym w klasach I-IV: 
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 geografia lub informatyka. 

Utworzenie grupy realizującej rozszerzenie z wyboru zależy od liczebności chętnych uczniów. 

Każda grupa musi liczyć minimum 12 uczniów, a w przypadku rozszerzenia z informatyki 

maksymalnie 16 uczniów. Jeśli liczba chętnych do grupy realizującej rozszerzenie 

z informatyki będzie większa niż 16, kandydaci zostaną wybrani na podstawie uzyskanego 

na egzaminie ósmoklasisty wyniku z matematyki (preferowany będzie wyższy wynik). Jeśli 

liczba chętnych na dane rozszerzenie będzie mniejsza niż 12 osób, to grupa ta nie powstanie 

i wszyscy uczniowie stworzą jedną grupę z tym samym rozszerzeniem.   

Drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki lub j. hiszpański. W klasie zostanie utworzona 

jedna grupa językowa z j. niemieckim oraz druga z j. hiszpańskim. Liczebność każdej grupy 

językowej wyniesie od 12 do 16 uczniów. Jeśli liczba chętnych do wybranej grupy językowej 

będzie większa niż 16, kandydaci zostaną wybrani na podstawie uzyskanego wyniku z języka 

obcego nowożytnego za egzamin ósmoklasisty (preferowany będzie wyższy wynik). 

Uczniowie, którzy nie dostaną się do wybranej grupy językowej zostaną przypisani do drugiej 

grupy językowej. 

5. Wybór oddziału jest równoznaczny z wolą kontynuowania nauki w kolejnych latach zgodnie 
z zaproponowanym planem nauczania.  
 

II. Zasady i kryteria przyjęć kandydatów  do I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 
w Gdyni.  
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej I ALO w Gdyni decydują: 
 

1. Suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku egzaminu ósmoklasisty (maksymalna 
liczba punktów do uzyskania – 100). Wynik egzaminu ósmoklasisty wyrażony w skali 
procentowej będzie przeliczany według zasady: 

 język polski i matematyka: wynik % x 0,35; 

 język obcy – poziom podstawowy: wynik % x 0,3. 
 

2. Suma punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych przez I ALO 
przedmiotów (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 72). 
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i matematyki oraz każdego z dwóch 
wybranych przez szkołę przedmiotów jest następujący: 
 
celujący  18 punktów 
bardzo dobry  17 punktów 
dobry   14 punktów 
dostateczny  8 punktów 
dopuszczający  2 punkty 
 

3. Suma punktów za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 28): 
a) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem  – 7 punktów; 
b) za udział w zawodach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty: 
o w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim: 
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 konkurs przedmiotowy, tytuł finalisty – 10 punktów; 

 konkurs tematyczny lub interdyscyplinarny, tytuł laureata – 7 punktów; 

 konkurs tematyczny lub interdyscyplinarny, tytuł finalisty – 5 punktów; 
c) w zawodach wiedzy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim przeprowadzonych 

zgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

 konkurs z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (dotyczy absolwentów 
szkół artystycznych), tytuł finalisty – 10 punktów; 

 konkurs z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych (nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej), tytuł laureata – 4 punkty; tytuł finalisty 
3 punkty; 

d) w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty: 

 konkurs przedmiotowy, dwa lub więcej tytułów finalisty – 10 punktów; jeden 
tytuł finalisty – 7 punktów; 

 konkurs tematyczny lub interdyscyplinarny, dwa lub więcej tytułów laureata – 
7 punktów; dwa lub więcej tytułów finalisty – 5 punktów; jeden tytuł laureata – 
5 punktów; jeden tytuł finalisty – 3 punkty; 

e) za udział w zawodach wiedzy i turniejach artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim 
i wojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

 konkurs z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych planem 
nauczania, dwa lub 2 więcej tytułów finalisty – 10 punktów, jeden tytuł finalisty 
–  7 punktów; 

 konkurs z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych planem 
nauczania szkoły artystycznej, dwa lub więcej tytułów laureata – 7 punktów, 
jeden tytuł laureata - 3 punkty; tytuł finalisty – 2 punkty; 

f) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 
na szczeblu: 

 międzynarodowym, 4 punkty; 

 krajowym, 3 punkty; 

 wojewódzkim, 2 punkty; 

 powiatowym, 1 punkt. 
Uwaga:  
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie z takich samych zawodów 
wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu i z tego samego zakresu 
wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się 
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach, maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  
18 punktów. 

g) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty. 

4. Kandydaci z tytułem laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz 
laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program 
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu, przyjmowani są do I ALO niezależnie od ww. zasad i kryteriów.  
 

III. Szczegółowe zasady i kryteria przyjęć kandydatów do poszczególnych klas w I ALO. 
 

1. Do klasy „A” POLITECHNICZNO-INFORMATYCZNEJ przeliczaniu na punkty podlegają oceny 
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na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: 

 języka polskiego, 

 języka angielskiego, 

 fizyki, 

 matematyki. 
2. Do klasy „B” BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ przeliczaniu na punkty podlegają oceny 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: 

 języka polskiego, 

 języka angielskiego, 

 matematyki, 

 chemii. 
3. Do klasy „C” HUMANISTYCZNEJ przeliczaniu na punkty podlegają oceny na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z: 

 języka polskiego, 

 języka angielskiego, 

 matematyki, 

 historii. 
4. Do klasy „D” EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ przeliczeniu na punkty podlegają oceny 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: 

 języka polskiego, 

 języka angielskiego, 

 matematyki, 

 geografii. 
5. Rekrutację do szkoły dokonuje się elektronicznie, pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci 

z największą liczbą punktów uzyskanych po przeliczeniu zgodnie z ww. zasadami. 
6. W uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, 

również przyjmuje się kandydatów o najwyższej liczbie punktów.  
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji, 
pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci spełniający następujące kryteria: 

 do klasy „A” politechniczno-informatycznej, „B” biologiczno-chemicznej oraz  
„D” ekonomiczno-informatycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą 
liczbą punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki; 

 do klasy „C” humanistycznej preferencje w przyjęciu mają kandydaci z większą liczbą 
punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty z j. polskiego. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym i drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
8. Kandydaci do I ALO w Gdyni, którzy ukończyli szkołę za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli 

polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmowani są na podstawie świadectwa 
uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego  
w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły 
na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia (powinna wynosić co najmniej 8 lat). 

9. Kandydaci, których nazwiska znajdą się na listach uczniów przyjętych do szkoły, potwierdzają 
wolę podjęcia nauki w I ALO w Gdyni poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia 
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szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty. 
 

IV. Wymagane dokumenty: 
 

1. Wydrukowany formularz zgłoszeniowy z systemu internetowego KSEON Optivum podpisany 
przez ucznia i jego rodziców. 

2. Dokumenty potwierdzające dodatkowe informacje o kandydacie zawarte w ww. formularzu.  
3. Wniosek o przyjęcie do szkoły (odpowiedni druk jest dostępny w sekretariacie 

 i na stronie szkoły – www.1alo.org). 
4. Dwa podpisane na odwrocie zdjęcia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia). 
5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
6. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
7. Oryginał lub odpis aktu urodzenia potwierdzony za zgodność z oryginałem przez USC. 

 
V. Kalendarz rekrutacji: 

od 11 maja 
do 23 czerwca  
do godz. 1500 

Rejestracja kandydatów do szkoły w internetowym systemie KSEON 
Optivum oraz złożenie dokumentów w szkole pierwszego wyboru: 

 formularz zgłoszeniowy z systemu internetowego KSEON Optivum, 

 wniosek o przyjęcie do szkoły, 

 kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków opisanych 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 24 czerwca Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczonych w oświadczeniach. 

od 26 czerwca 
do 30 czerwca  
do godz. 1500 

Kandydaci, którzy wybrali I ALO jako szkołę pierwszego wyboru składają 
w sekretariacie szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

do 10 lipca Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

13 lipca godz. 1000 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

od 13 lipca godz. 1000 
do 20 lipca godz. 1500 

Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 
do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w I ALO poprzez dostarczenie 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
Należy również dostarczyć: 

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad 
lub konkursów, o których mowa w ww. Regulaminie, 

 dwa podpisane na odwrocie zdjęcia (imię, nazwisko, adres zamieszkania 
i data urodzenia), 

 kartę zdrowia (najpóźniej do 15 września). 

21 lipca godz. 1200 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

do 28 lipca Składanie wniosków przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów 
do przewodniczącego szkolnej komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydatów. 

do 31 lipca Przewodniczący szkolnej komisji rekrutacyjnej sporządza i przekazuje 
osobom uprawnionym uzasadnienia zawierające przyczyny odmowy 
przyjęcia kandydatów,  w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą 
do przyjęcia do wybranego oddziału. 
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do 7 sierpnia Składanie odwołań do dyrektora szkoły (przez sekretariat) 
od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej. 

do 28 sierpnia Rozpatrzenie odwołań przez dyrektora szkoły. 

od 21 lipca do 24 
sierpnia 

Postępowanie uzupełniające (wyłącznie w sytuacji wolnych miejsc 
po postępowaniu odwoławczym). 
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