Szczegółowe warunki rekrutacji do klas pierwszych
VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej
w roku szkolnym 2021/2022
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
60 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 r. poz. 586) – wydane na podstawie art.
367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. z 2017 r. poz. 610) – wydane na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół
sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 671).
7.§ 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. 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.).
VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi prowadzi nabór elektroniczny
scentralizowany.
Dla przeprowadzenia naboru do klas pierwszych, dyrektor ZSO powołuje corocznie szkolną komisję
rekrutacyjną oraz wyznacza jej przewodniczącego i określa jej zadania.
Przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klasy pierwszej liceum:
1. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora
Oświaty, tj. od 17 maja 2021 r. – do 21 czerwca 2021r., do godz. 15.00.
2. Wymagane dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej liceum w dniach od
25 czerwca 2021r. – do 14 lipca 2021r., do godz. 15.00:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru) podpisany również przez
rodziców (prawnych opiekunów),
c) wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania w zakładce rekrutacja),
d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
e) trzy podpisane imieniem i nazwiskiem fotografie legitymacyjne.
3. Wymagane dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej liceum w dniach od
25 czerwca 2021r. – do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00:
a) zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
b) termin zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą
kandydować.
UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierwszej liceum:
1. O przyjęcie do liceum mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej.
2. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się następujące osiągnięcia kandydatów:
a) wyniki nauczania udokumentowane świadectwem ukończenia szkoły podstawowej,
b) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
c) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej szczególne osiągnięcia kandydatów.
3. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej, wyniki egzaminu
ósmoklasisty oraz szczególne osiągnięcia kandydatów:
3.1. za oceny uzyskane w szkole podstawowej: kandydaci do wszystkich oddziałów otrzymują
punkty za oceny uzyskane z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego według zasad:
- za ocenę celującą - 18 punktów
- za ocenę bardzo dobrą - 17 punktów
- za ocenę dobrą - 14 punktów
- za ocenę dostateczną - 8 punktów
- za ocenę dopuszczającą - 2 punkty
oraz za ocenę z czwartego przedmiotu zależnego od wyboru klasy, według zasad jak wyżej.

Proponowane oddziały w roku szkolnym 2021/2022:
Limit miejsc

Przedmioty nauczane

Przedmiot

w oddziale

w zakresie rozszerzonym

punktowany

historia sztuki,

historia

j. angielski, geografia

lub geografia3

geografia,

geografia

WOS, j. angielski

lub WOS3

język angielski,

Historia,

język polski, historia

WOS3

L.p.

Oddział

1.

A1

28

2.

B2/3

20

3.

C3

28

1

w oddziale tym realizowany będzie dodatkowy przedmiot uzupełniający – techniki artystyczne i zajęcia artystyczne

2

oddział integracyjny

3

brana pod uwagę będzie wyższa ocena

3.2. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat otrzymuje
7 punktów,
3.3. za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty kandydat otrzymuje punkty zgodnie
z zaświadczeniem OKE (za egzamin ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 100 punktów),
wynik przedstawiony w procentach z:
- języka polskiego - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, max. 35 pkt,
- matematyki - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, max. 35 pkt,
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,
max. 30 pkt.
3.4. za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych:
3.4.1. za 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 - przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego - przyznaje się 5 punktów,
3.4.2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z 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,

3.4.3. za 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 - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego - przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego - przyznaje się 3 punkty;
3.4.4. za 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;
3.4.5. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3.4.1. do
3.4.4., 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,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
3.4.6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
3.5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium w zakresie aktywności społecznej, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

3.6. W przypadku absolwentów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
przez Dyrektora OKE, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za
uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;
2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.
4. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi wybór kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzony

opinią

poradni

psychologiczno-pedagogicznej,

w

tym

publicznej

poradni

specjalistycznej.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na
trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a. wielodzietność rodziny kandydata,
b. niepełnosprawność kandydata,
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
f. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria powyższe mają jednakową wartość.
6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej
kolejności.

7. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do
wyczerpania planowanego limitu miejsc.
8. Przewidywana liczba miejsc 76:
a) w klasie „A” - 28
b) w klasie integracyjnej: „B” – 15, oraz „Bi” - 5 miejsc zarezerwowanych dla kandydatów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność;
c) w klasie „C” - 28
9. Do oddziału integracyjnego (o liczbie uczniów od 15 do 20) przyjmuje się od 3 do 5 kandydatów
posiadających

aktualne

niepełnosprawność

orzeczenie

wydanego

przez

o potrzebie
zespół

kształcenia

orzekający

specjalnego

działający

ze względu

w publicznej

na

poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. W przypadku kiedy
kandydatów opisanych powyżej zgłosi się mniej niż 3 - oddział będzie liczył do 28 uczniów
i wówczas nie będzie to oddział integracyjny.
10. Kandydaci niepełnosprawni do oddziału integracyjnego („Bi”) przyjmowani są poprzez
systemem elektronicznego naboru.
Uwaga! Uczniowie niepełnosprawni to: uczeń słabosłyszący, uczeń słabowidzący, uczeń
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, uczeń z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
11. Dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia ucznia niepełnosprawnego w przypadku, gdy szkoła
nie jest w stanie zapewnić uczniowi właściwych warunków kształcenia i rewalidacji (co wynikać
może ze specyfiki niepełnosprawności ucznia lub innych problemów niezależnych od dyrektora
szkoły).
12. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły.
13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna
prawnego kandydata z wnioskiem. Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą
liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
14. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
15. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej
szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia
2021 roku.
17. Terminy postępowania rekrutacyjnego.
Terminy

Terminy

postępowania

Czynności

w postępowaniu

rekrutacyjnego

uzupełniającym
Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych wraz z dokumentami określonymi w ustawie

Od

o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

Od

17 maja 2021r.

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

3 sierpnia 2021r.

do 21 czerwca

rekrutacyjnym.

do 5 sierpnia

2021r.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

2021r.

do godz. 15.00

jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym

do godz. 15:00

wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Od 25 czerwca

Termin na uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły

do 14 lipca

podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

2021r.

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmianę przez kandydata

do godz. 15.00

wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

Do
14 lipca 2021r.

w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez
przewodniczącego

komisji

rekrutacyjnej

dokumentów

5 sierpnia 2021r.

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których
mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty z uwzględnieniem
art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe)
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
Do

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

21 lipca 2021r.

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta
(burmistrza

lub

prezydenta)

w oświadczeniach. (USTAWOWE)

okoliczności

wskazanych

13 sierpnia 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek
22 lipca 2021r.

systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego
zakwalifikowanych

16 sierpnia 2021r.

i niezakwalifikowanych oraz przyjętych

i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych
szkół.
Od 23 lipca do
30 lipca 2021r.
do godz. 15.00
2 sierpnia
2021r.
do godz. 14.00
2 sierpnia
2021r.
Do 3 sierpnia
2021r.

Potwierdzanie przez rodzica

kandydata/kandydata pełnoletniego

woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału
świadectwa

ukończenia

szkoły

podstawowej

i

oryginału

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji
o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Od
17 sierpnia 2021r.
do
20 sierpnia 2021r.
do godz. 15.00
23 sierpnia 2021r.

23 sierpnia 2021r.

24 sierpnia 2021r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
Do 5 sierpnia

odmowy przyjęcia. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie

2021r.

odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie

26 sierpnia 2021r.

uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Niedostarczenie

dokumentów

w

terminach

wyznaczonych

w harmonogramie

rekrutacji

jest równoznaczne z rezygnacją – wyeliminowaniem z postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
18. We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor
szkoły lub szkolna komisja rekrutacyjna.

