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REGULAMIN 
PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY 

PIERWSZEJ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 

w roku szkolnym 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148); 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w 

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

3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach  
 

 

 

 

 

 

 



I. Nabór prowadzony jest elektronicznie. 

 

II. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów. 

1. Kandydaci składają podanie do szkoły (pierwszego wyboru) w terminie 
wskazanym przez Kuratora Oświaty. 

2. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych kandydaci dostarczają do szkoły (pierwszego 
wyboru): 

a. potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
b. potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

 ósmoklasisty. 
3. Po wywieszeniu list uczniów przyjętych do poszczególnych klas, kandydaci 

składają oryginały dokumentów, potwierdzając w ten sposób chęć uczęszczania do 
liceum. 

4. Przy potwierdzeniu woli uczęszczania do szkoły kandydaci dostarczają: 
a. 2 fotografie (podpisane na odwrocie), 
b. dokumentację medyczną, wydaną przez społeczną służbę zdrowia. 

 

III. Działalność Szkolnej Komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. 

1. Rekrutację prowadzi Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.  

2. Komisję powołuje dyrektor Liceum. 

3. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, administrator punktu naboru, 
członkowie. 

4. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna współtworzy bazę danych kandydatów, 
przeprowadza rekrutację w trybie i na zasadach określonych w niniejszym 
regulaminie, a w szczególności: 

a. przyjmuje podania i kopie dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty), 

b. przeprowadza weryfikację danych, 
c. wywiesza listę przyjętych do klasy pierwszej, 
d. przyjmuje oryginały dokumentów (wyszczególnionych w podpunkcie a),  

co stanowi potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do Liceum, 
e. wywiesza ostateczną listę uczniów przyjętych do Liceum,  
f. udziela kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do Liceum, 

informacji i porad o możliwości wyboru innej szkoły. 

IV. Oferta edukacyjna dla kandydatów do Liceum. 
1. Oferta dla kandydatów jest przygotowywana na podstawie wywiadów w szkołach 

podstawowych, w czasie spotkań z dyrektorami i uczniami szkół na terenie liceum 
oraz w trakcie rozmów z rodzicami i uczniami podczas „Dnia otwartego". 

2. Liceum prowadzi klasy z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów 
kierunkowych dla danego typu klasy od pierwszego roku nauki, zgodnie z 
preferencjami uczniów. 
 



3. Liceum proponuje otwarcie następujących oddziałów w roku szkolnym 
2021/2022: 
 

 Klasa humanistyczna z elementami prawa i dziennikarstwa  
(limit miejsc 34) 
pod patronatem  

 Uniwersytetu Ekonomicznego, 

 Instytutu Filozofii UŚ, 
skierowana do osób o zainteresowaniach humanistycznych, pasjonujących się 
dziennikarstwem i współczesnymi mediami oraz prawem i administracją. 
 
W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia: 
 

 język polski, historia, język angielski 
 
 

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: 
 

 filozofia, 

 social media. 
 

 Klasa przyrodnicza z elementami dietetyki i ekologii  
(limit miejsc 34) 
pod patronatem 
 

 Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, 

 Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej, 
skierowana do osób pasjonujących się zdrowym trybem życia oraz 
zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu opieki medycznej. 
 
W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia: 
 

 biologia, chemia, j. angielski  
 
 

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: 
 

 elementy dietetyki, 

 ekologia. 
 

 Klasa lingwistyczno-menedżerska z elementami języka biznesu 
(limit miejsc 17) 
pod patronatem 
 

 Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, 

 Wyższej Szkoły Technicznej, 
stworzona dla osób zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach 
humanistycznych, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z nauką 



języków obcych, chcą łączyć wiedzę z różnych obszarów kultury i innych dziedzin. 
W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia: 
 

 Geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski  
 
PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: 
 

 Język angielski w biznesie 
 

 

 Klasa lingwistyczno-menedżerska z elementami komunikacji interpersonalnej 
(limit miejsc 17) 
pod patronatem 
 

 Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, 

 Uniwersytetu Ekonomicznego, 
stworzona dla osób interesujących się językami obcymi, językiem biznesu i 
językiem współczesnych mediów, a także dla osób pasjonujących się podróżami 
zagranicznymi i kulturą innych państw. 
 
W tej klasie proponujemy następujące rozszerzenia: 
 

 Geografia, matematyka, j. angielski  
 

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: 
 

 Komunikacja społeczna i interpersonalna 
 
 
Pierwszym językiem obcym nauczanym w Liceum jest język angielski, drugim 
językiem obcym jest do wyboru: język niemiecki lub włoski. 
 

 
V. Kwalifikowanie kandydatów do szkoły. 

1. Do klasy pierwszej Liceum zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali najwyższą 

liczbę punktów począwszy od maksymalnej, aż do wyczerpania limitu miejsc  

w klasach. 

2. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej  

i szczególne osiągnięcia ucznia:  

 

Zasady przyznawania punktów za świadectwo i egzamin ósmoklasisty w tym 
za szczególne osiągnięcia kandydata 
 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa 
Punktacja 
maksymalna 

Język polski 
 

dopuszczający – 2 punkty  
 
18 punktów 

dostateczny – 8 punktów 

dobry - 14 punktów 



bardzo dobry -17 punktów 

celujący -         18 punktów 

Matematyka 
 

jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Pierwsza w kolejności 
maksymalna ocena z 
przedmiotów: język obcy, 
historia, wos, biologia, 
chemia, geografia, 
informatyka, fizyka. 
 

jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Druga w kolejności 
maksymalna ocena z 
przedmiotów: język obcy, 
historia, wos, biologia, 
chemia, geografia, 
informatyka, fizyka. 
 

jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

 
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

 
7 punktów 
 

Zawody wiedzy będące 
konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim 
organizowane przez 
kuratorów oświaty 

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 
– 10 pkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maksymalnie 
18 punktów za 
wszystkie 
osiągnięcia 
 
 

Tytuł laureata konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego  – 7 pkt 

Tytuł finalisty konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego  – 5 pkt 

Zawody wiedzy będące 
konkursem o zasięgu 
międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo 
turniejem ogólnopolskim 
organizowane na 
podstawie  art. 32a ust.4 i 
art. 22 ust. 2 pkt 8 uso 

Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 10 pkt 

Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 4 pkt 

Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 3 pkt 

Zawody wiedzy będące 
konkursem o zasięgu 
wojewódzkim 
organizowane przez 
kuratorów oświaty 
 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

Dwóch lub więcej tytułów laureata 
konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego  – 7 pkt 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego  – 5 pkt 

Tytuł finalisty konkursu 
przedmiotowego– 7 pkt 



Tytuł laureata konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego  – 5 pkt 

 
 
 
 
 

Tytuł finalisty konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego  – 3 pkt 

Zawody wiedzy będące 
konkursem albo 
turniejem  o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim 
organizowane na 
podstawie  art. 32a ust.4 i 
art. 22 ust. 2 pkt 8 uso 
 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt 

Dwóch lub więcej tytułów laureata 
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 
pkt 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty 
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 5 
pkt 

Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt 

Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 3 pkt 

Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 2 pkt 

Zawody wiedzy inne niż 
wymienione powyżej, 
artystyczne lub sportowe 
organizowane przez 
kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na 
terenie szkoły 

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu 
międzynarodowym – 4 pkt 

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu 
krajowym – 3 pkt 

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu 
wojewódzkim – 2 pkt 

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu 
powiatowym – 1 pkt 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

3 punkty 

 
Egzamin ósmoklasisty 

 
100 punktów 
 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty*: 
• język polski - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 
 
• matematyka - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 
 
• język obcy nowożytny - 0,30  punktu za każdy uzyskany procent.  
 

maksymalnie 
35 punktów 
maksymalnie 
35 punktów 
maksymalnie 
30 punktów 
 



Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty 
przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Kandydat uzyskuje dodatkowo 
liczbę punktów za oceny z 
języka polskiego, matematyki i 
języka obcego nowożytnego 
otrzymanych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku 
Rekrutacji 

200 punktów 

 
3. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora 

Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów 
Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji 
poszczególnych Kuratoriów Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 
ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są  niezależnie 
od kryteriów podanych w poprzednich punktach.  

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 

ustalono indywidualny program lub tok nauki, 

c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej. 

5. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej 

szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa 

(zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 

wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni 

kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 

 

VI. Harmonogram rekrutacji. 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół  ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych): 

Termin – 2021 r. 
Wydarzenie 

Od Do 

17 maja 
21 czerwca 
do godz. 
15.00 

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

25 
czerwca 

14 lipca 
do 
godz. 
15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 



Termin – 2021 r. 
Wydarzenie 

Od Do 

 21 lipca 
Weryfikowanie wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej. 

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

23 lipca 
30 lipca 
do godz. 
15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

2 sierpnia do  
godz. 14.00 

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

3 sierpnia  
5 sierpnia 
do godz. 
15.00 

Rekrutacja uzupełniająca. Złożenie wniosku, w tym zmiana 
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 
dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 
rodzica/prawnego opiekuna). 

 

1. Jeżeli Liceum będzie dysponować wolnymi miejscami, uczniowie mogą być 

przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2021 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji 

do szkół wszystkich typów. Pozyskanie informacji o wolnych miejscach  

w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych  

Kuratorium Oświaty.  

2. O wynikach rekrutacji zawiadamia się kandydatów poprzez wywieszenie w szkole 

listy przyjętych, w terminie wyznaczonym przez Kuratora Oświaty. 

3. Uczniowie zakwalifikowani do szkoły dostarczając oryginał świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, potwierdzają jednoznacznie wolę uczęszczania do niej. 

4. Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do szkoły w wyznaczonym 

terminie jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych. 

 

 

 

VII. Procedura odwoławcza: 

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia dziecka. 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia 

wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie 

mogą wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor ZSO2 rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. 



5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora ZSO2 służy skarga do sądu administracyjnego. 


