ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS
PIERWSZYCH
I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich
w Rybniku w roku szkolnym 2022/2023

Podstawa prawna:
1. Podstawy prawne postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2022/2023:
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn.
„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2021 r. poz.
1082)

•

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 r. poz. 1737)

•

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. z 2020 r. poz. 493 z późn.zm)

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 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

2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.01.2022 r. sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na
terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów.
3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty – rok 2021/2022

Nabór do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Powstańców Śląskich w Rybniku na rok szkolny 2022/2023 prowadzony jest tylko
w formie elektronicznej.
§ 1.
Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna
Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

§ 2. Przyjmowanie zgłoszeń.
§ 2.1
Kandydaci składają dokumenty w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty:
1. Kandydaci do klas dwujęzycznych - w dniach 16 - 30 maja 2022 r.
•

kandydatów obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych, kandydaci
do klas dwujęzycznych w I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku, II LO
im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku lub Zespołu Szkół Technicznych
w Rybniku piszą sprawdzian w szkole I wyboru klasy dwujęzycznej.

2. Kandydaci do pozostałych klas – w dniach 16 maja – 20 czerwca 2022 r.
§ 2.2
Dokumentację kandydata stanowią:
•
•
•
•
•
•
•

podanie wygenerowane w elektronicznym systemie naboru,
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający
działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
oświadczenie o spełnianiu kryteriów § 3.5 zasad rekrutacji
kwestionariusz osobowy
(kwestionariusz)
2 opisane zdjęcia dostarczone wraz z oryginałem świadectwa i zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty (imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres
z kodem pocztowym).
§ 3. Szczegółowe kryteria rekrutacji.
§ 3.1

Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania
planowanego limitu miejsc.
§ 3.2
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (organizowanego przez kuratora
oświaty), przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności
do publicznego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.
W przypadku uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, w której realizowany program
wymaga indywidualnych predyspozycji kandydatów, należy przystąpić do sprawdzianu
kompetencji językowych.
Kandydat posiadający tytuł laureata lub finalisty wymienionych wyżej konkursów dot. języka
angielskiego i ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego jest zwolniony z testu
kompetencji językowych. Dokument potwierdzający zwolnienie z testu należy dostarczyć wraz
z wnioskiem o przyjęcie do 30 maja 2022 r.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje punkty za:
•

egzamin ósmoklasisty - maksymalnie 100 pkt;
punkty z egzaminu ósmoklasisty przeliczane są
w następujący sposób:

język polski - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 35 punktów

matematyka - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 35 punktów

język obcy nowożytny - 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 30 punktów

*Uwaga:
W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym

•

oceny uzyskane w szkole podstawowej z języka polskiego oraz trzech wybranych
zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów - maksymalnie 72 pkt:

ocena: punkty:
•
•
•
•
•

celujący
bardzo dobry dobry
dostateczny dopuszczający -

18 pkt.
17pkt.
14 pkt.
8 pkt.
2 pkt.

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty:

Klasa

1A
dwujęzyczna
1B
dwujęzyczna

Przedmioty, z których klasa realizuje nauczanie
w zakresie rozszerzonym
(* drugi język obcy nowożytny)

j. polski, historia, WOS,
j. angielski (poziom dwujęzyczny)
(* I grupa – j. francuski, II grupa – j. niemiecki)

biologia, chemia, matematyka,
j. angielski (poziom dwujęzyczny)
(* I grupa – j. francuski, II grupa – j. niemiecki)

biologia, chemia, j. angielski
1C

(* j. niemiecki)

j. polski, historia, j. angielski
1D

(* j. niemiecki)

matematyka, fizyka, j. angielski
1E
1F
dwujęzyczna

(* j. niemiecki)

matematyka, fizyka, informatyka,
j. angielski (poziom dwujęzyczny)
(* I grupa – j. francuski, II grupa – j. niemiecki)

matematyka, informatyka, j. angielski
1G
1H
dwujęzyczna

•

(* j. niemiecki)

j. polski, historia, geografia,
j. angielski (poziom dwujęzyczny)
(* I grupa – j. francuski, II grupa – j. niemiecki)

Zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się
punkty

j. polski, matematyka, historia,
j. angielski
j. polski, matematyka, chemia,
j. angielski
j. polski, matematyka, chemia,
j. obcy obowiązkowy (wyższa ocena)
j. polski, matematyka, historia,
j. obcy obowiązkowy (wyższa ocena)
j. polski, matematyka, fizyka,
j. obcy obowiązkowy (wyższa ocena)
j. polski, matematyka, fizyka,
j. angielski
j. polski, matematyka, informatyka,
j. obcy obowiązkowy (wyższa ocena)
j. polski, matematyka, historia,
j. angielski

sprawdzian kompetencji językowych – maksymalnie 20 pkt

Do klas dwujęzycznych obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych z języka
angielskiego, który odbędzie się 3 czerwca 2022 r. o godz. 14.00
Dla kandydatów, który z przyczyn udokumentowanych, niezależnych od siebie nie przystąpią
do sprawdzianu w pierwszym terminie, wyznacza się II termin – 27 czerwca o godz. 9.00
Kandydaci piszą sprawdzian w szkole I wyboru.

Kandydaci do I LO w Rybniku, II LO w Rybniku i ZST w Rybniku piszą sprawdzian w jednej
szkole.
Jeżeli w tej szkole nie ma klas dwujęzycznych, to na test należy się zgłosić do tej szkoły,
której klasę dwujęzyczną uczeń wybrał jako pierwszą.
•
•
•

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
Szczegółowa punktacja konkursów – maksymalna liczba punktów za konkursy –
18 pkt
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza - 3 pkt

Punktowane będą tylko osiągnięcia na szczeblu co najmniej powiatowym wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
§ 3.3
Dla kandydatów do klas dwujęzycznych - maksymalna możliwa ilość uzyskanych punktów:
220
Dla kandydatów do pozostałych klas - maksymalna możliwa ilość uzyskanych punktów: 200
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej – zasady punktacji

§ 3.4
Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału do wyczerpania planowanego limitu
miejsc w kolejności zgodnej z sumą punktów.
W przypadku wolnych miejsc kandydat, bierze udział w rekrutacji uzupełniającej
Ogólny limit miejsc: 240 (w klasach 1A – 1H po 30 osób)

§ 3.5.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do oddziału przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej.
Jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych w rekrutacji, brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wielodzietność rodziny kandydata;
(oświadczenie1)
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
(oświadczenie2)
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria wymienione w pkt. 1-7 mają jednakową wartość.
Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów dołącza się do wniosku
o przyjęcie do szkoły.

Oświadczenia, o których mowa powyżej (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub
przez rodzica kandydata), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
§ 4. Szczegółowe terminy rekrutacji.
Szczegółowe terminy rekrutacji do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku w roku szkolnym
2022/2023:
Termin
Wydarzenie
16 maja – 30 maja 2022 kandydaci do klas Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
(do godz. 15.00) dwujęzycznych
ponadpodstawowej wraz z dokumentami
16 maja – 20 czerwca 2022 Kandydaci do
(do godz. 15.00) pozostałych klas

(podpisanego przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna).

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klas

3 czerwca 2022, godz. 9.00 dwujęzycznych (wspólny dla

I LO w Rybniku, II LO w Rybniku i ZST w Rybniku)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy

do 15 czerwca 2022 uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych

24 czerwca – 13 lipca 2022 Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa
(do godz. 15.00) ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

20 lipca 2022 i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
z podziałem na oddziały

21 lipca – 28 lipca 2022 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci dostarczenia do szkoły
(do godz. 15.00) oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz
zaświadczenia o wynikach egzaminy ósmoklasisty

29 lipca 2022 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
(do godz. 14.00) i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji
o wolnych miejscach

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej będą podane w późniejszym terminie na szkolnej stronie
internetowej.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu
w siedzibie szkoły, oraz na stronie internetowej szkoły.
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub
informację o liczbie wolnych miejsc. Lista kandydatów przyjętych zawiera imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia.
Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej
na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§ 5. Rekrutacja dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi oraz osób
będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw.

Uczniowie powracający z zagranicy przyjmowani są do szkoły zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 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.
Szkoła przyjmuje kandydatów powracających z zagranicy jeśli dysponuje wolnymi miejscami.
Kandydatów do klas dwujęzycznych obowiązuje pisemny sprawdzian z języka angielskiego.
W terminie do 24 czerwca prosimy o złożenie w sekretariacie szkoły następujących
dokumentów:
•
•
•

Kopii ostatniego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą,
Kopii ostatniego świadectwa ze szkoły w Polsce
Wypełnionego kwestionariusza osobowego (z danymi kontaktowymi)

Skan dokumentów można również wysłać na adres: rekrutacja@zs1.rybnik.pl

§ 6. Tryb odwoławczy
W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.
Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat,
w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga
do sądu administracyjnego.

