
REGULAMIN REKRYTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

do VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu 

na rok szkolny 2021/2022 

 

 
I. Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1048, 

1287,1680, 1681). 

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.) 
 

II. Oferta edukacyjna: 

 

VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2021/2022 

przeprowadza nabór do klas pierwszych do następujących oddziałów: 

 

Lp. Oddział 

Przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym 

 od klasy I 

Przedmioty na świadectwie 

uwzględnione  

w trakcie rekrutacji 

Cykl 

kształcenia 

1 wojskowy j. angielski, wos, historia   

1)_język polski, 2)_matematyka, 

3)_geografia lub historia, 

4)_wychowanie fizyczne lub 

edukacja dla bezpieczeństwa 

4 lata 

2 
policyjno- 

prawny 
j. angielski, wos, historia 

1)_język polski, 2)_matematyka, 

3)_wos lub historia, 4)_wychowanie 

fizyczne lub edukacja dla 

bezpieczeństwa 

4 lata 

3 
trener 

personalny 
j. angielski, biologia, chemia 

1)_język polski, 2)_matematyka, 

3)_ biologia lub chemia 

4)_wychowanie fizyczne 
4 lata 

4 
-językowo- 

turystyczny 
j. angielski, wos, geografia 

1)_język polski, 2)_matematyka, 

3)_geografia, 4)_język obcy 
4 lata 

5 
medyczno- 

ratowniczy 
j. angielski, biologia, chemia 

1)_język polski, 2)_matematyka, 

3)_biologia lub chemia  

4)_ wychowanie fizyczne lub 

edukacja dla bezpieczeństwa 

4 lata 

 

 

III. Organizacja i zasady rekrutacji: 

 

1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się za pośrednictwem elektronicznego 

systemu rekrutacji według harmonogramu- na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia 

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.). 



2. Kandydat zakłada swoje indywidualne konto na stronie internetowej i postępuje zgodnie  

z instrukcjami w systemie elektronicznej rekrutacji. 

3. Kandydat składa ankietę i wniosek w sekretariacie szkoły o przyjęcie do wybranego 

oddziału lub oddziałów. Do wniosku dołącza następujące dokumenty w terminach podanych 

w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu. 

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

c) oryginał (do wglądu) oraz kopia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 

konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, 

d) w przypadku równej ilości punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty 

potwierdzające uprawnienia do pierwszeństwa przyjęcia do szkoły, 

e) dwa zdjęcia, 

f) karta zdrowia, karta szczepień 

g) deklarację wyboru religia/etyka, 

h) oświadczenie pełnoletniego Kandydata lub rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata. 

4. O zakwalifikowaniu się kandydata do wybranego oddziału decyduje suma punktów, które 

uzyskał kandydat na egzaminie ośmioklasisty oraz punkty za oceny uzyskane na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów w klasach 

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia  21 sierpnia 2019 r. 

 

Punkty uzyskane za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  

konkursy, zawody, turnieje, wolontariat 

Osiągnięcia przeliczane na punkty Ilość punktów 
Punktacja 

maksymalna 

Za każdy z 4 przedmiotów na 

świadectwie ukończenia gimnazjum- 

przedmioty punktowane jak w tabeli w 

pkt. II. 

ocena celująca                  18 pkt 

ocena bardzo dobra          17 pkt 

ocena dobra                      14 pkt 

ocena dostateczna              8 pkt 

ocena dopuszczająca          2 pkt           

72 pkt 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej – maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 
18 pkt 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
3 pkt 

Razem 100 pkt 

Punkty przeliczane na podstawie wyników z egzaminu ośmioklasisty 

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 0,30= 30 pkt 

Razem 100 pkt 

Łączna ilość punktów z całej rekrutacji 200 pkt 

 

5. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 200, minimalna ilość punktów 

jest nie określona. 

6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

przyjmowani są w pierwszej kolejności jeżeli spełniają warunki określone w pkt. 3- e 



7. Kandydaci kwalifikowani są do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów 

uzyskanych w procesie rekrutacji, aż do wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych 

oddziałach. 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

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. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. w ustawie z dnia 14 grudnia 

2016r.- Prawo Oświatowe: 

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. 
10. Kandydat zostaje przyjęty do szkoły, jeśli w trakcie postępowania rekrutacyjnego został 

zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty. 

11. Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do danego oddziału w szkole za pośrednictwem 

rekrutacji elektronicznej, a szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  mogą zostać przyjęci  

w trakcie naboru uzupełniającego. Jeżeli kandydat nie został zakwalifikowany do 

wybranego oddziału, może zostać przyjęty do innego w ramach wyznaczonego limitu 

miejsc. 

12. Rekrutację do VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Sosnowcu 

przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, która 

weryfikuje złożone wnioski przez kandydatów do szkoły, ustala wyniki postępowania 

rekrutacyjnego, podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

13. Kandydat może wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły w terminie określonym w Komunikacie 

Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych z dnia 19 maja 2020 r.- załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. 

 

 

IV. Harmonogram rekrutacji- Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (na stronie internetowej 

w zakładce: nabór 2021/2022/harmonogram rekrutacji) 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-03-2020&qplikid=4186#P4186A139
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-03-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-03-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-03-2020&qplikid=4186#P4186A7

