
REGULAMIN REKRUTACJI 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.) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 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. 1389) 

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 r. poz. 1737). 
 
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. Nabór do liceum odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony: slaskie.edu.com.pl Kandydat 

zakłada swoje indywidualne konto na stronie internetowej i postępuje zgodnie z instrukcjami  
w systemie elektronicznej rekrutacji. 

2. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów: 
a) ankieta i podanie dostępne na stronie internetowej szkoły (dostarczone osobiście, w formie 
elektronicznej e-mailem w formie skanu),  
b) wypełniony wniosek pobrany na stronie elektronicznego 
naboru: slaskie.edu.com.pl (dostarczone osobiście, w formie elektronicznej e-mailem w formie 
skanu lub za pomocą naboru elektronicznego profilem zaufanym),  
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub potwierdzona dwustronnie kopia świadectwa 
d) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub potwierdzona kopia 
zaświadczenia 
e) oryginał (do wglądu) oraz kopia zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 
konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty  
f) w przypadku równej ilości punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty 

potwierdzające uprawnienia do pierwszeństwa przyjęcia do szkoły, a dotyczące: wielodzietności 

rodziny kandydata, niepełnosprawności kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotnego 
wychowywania kandydata w rodzinie oraz objęcia kandydata pieczą zastępczą, 
g) dwa zdjęcia, 
h) karta zdrowia i karta szczepień, 
i) dodatkowo kandydaci ubiegający się do KLASY WOJSKOWEJ (Oddział Przygotowania 

Wojskowego): 
- orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) 
potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, 
- pozytywny wynik prób sprawności fizycznej- opis prób i terminy: KLIKNIJ TUTAJ 
j) dodatkowo kandydaci ubiegający się do KLASY WOJSKOWEJ, POLICYJNO-PRAWNEJ, 
TRENERA PERSONALNEGO: 
- ZGODA RODZICÓW na udział w zajęciach sportowo-turystycznych w zwiększonym zakresie 

(oświadczenie to kandydat otrzyma w sekretariacie szkoły lub tutaj). 
3. 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 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). 

 
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 

http://www.slaskie.edu.com.pl/
http://www.zso14.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Ankieta-i-Podanie-VII-LO-2021-2022.pdf
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
http://www.zso14.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Testy-sprawnosciowe-mundurowka-2021.pdf
http://www.zso14.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Oswiadczenie-na-zwiekszona-ilosc-zajec-sportowych-VII-LO-2021-2022.pdf


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 

 
4. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 200, minimalna ilość punktów jest nie 

określona. 
5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej 
kolejności jeżeli spełniają warunki w art. 134 ust. 1 w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo 
Oświatowe (posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej). 

6. Kandydaci ubiegający się do wybranego z oddziałów: 
1) trener personalny, policyjno-prawny, ratowniczo- medyczny, turystyczno- językowy: 

a) w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci kwalifikowani są na podstawie 
sumy punktów uzyskanych za wynik egzaminu ośmioklasisty, świadectwo i osiągnięcia, aż do 
wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych oddziałach zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe, 
b) 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 zgodnie z art. 134 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe, 
c) 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 131 ust. 2. w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe: wielodzietność 

rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego 

z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata 

pieczą zastępczą, 
2) wojskowy (Oddział Przygotowania Wojskowego- OPW) 

a) w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci kwalifikowani są na podstawie 
wyników prób sprawności fizycznej zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r.- Prawo Oświatowe, 
b) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postepowania 
rekrutacyjnego- zgodnie z art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo 
Oświatowe na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kandydaci kwalifikowani są na 
podstawie sumy punktów uzyskanych za wynik egzaminu ośmioklasisty, świadectwo i 
osiągnięcia. 

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

zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty. 
8. 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. 
9. 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. 



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

uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły w terminie określonym przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania.  
 
 IV. Harmonogram rekrutacji. 
 
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.). 
 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin  
w postępowaniu 
uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z 
dokumentami (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do 
Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW)- klasa 
wojskowa 

od 17 maja 2021 r.-  
do 31 maja 2021 r. do 
godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r. 
do 6 sierpnia 2021 r. 

2 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z 
dokumentami (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do 
klasy:  
- klasy trenera personalnego, 
- policyjno- prawnej,  
- ratowniczo- medycznej,  
- turystyczno- językowej. 

od 17 maja 2021 r.-  
do 21 czerwca 2021 r. 
do godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r. 
do 5 sierpnia 2021 r. 

3 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do 
Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW)- klasa 
wojskowa 
Szczegóły: kliknij tutaj 

I termin:  
10 czerwca 2021 r.;  
II termin- dla osób 
które nie mogły być w 

pierwszym terminie:   
21 czerwca 2021 r. 

od 6 sierpnia 2021 r. 
do 10 sierpnia 2021 r. 

4 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 
prób sprawności fizycznej 

I termin do 17 czerwca 
2021 r.;  
II termin do 9 lipca 
2021 r. 

do 13 sierpnia 2021 r. 

 
5 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym 

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z 

uwagi na zamianę szkół do których kandyduje 

od 25 czerwca 
2021 r. 
do 14 lipca 2021 r. 
do godz. 15.00 

-------------------- 

6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności 

do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r. 

7 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

do 21 lipca 2021 r 13 sierpnia 2021 r 

http://www.zso14.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Testy-sprawnosciowe-mundurowka-2021.pdf


uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
okoliczności zweryfikowanych przez wójta 

(burmistrza lub prezydenta) wskazanych w 
oświadczeniach 

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r. 
 

9 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej* 

od 23 lipca 2021 r. do 
30 lipca 2021 r. do 
godz. 15.00 

od 17 sierpnia 2021 r. 
do 20 sierpnia 2021 r. 
do godz. 15.00 

10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021 r. do 
godz. 14.00 

23 sierpnia 2021 r. 
 

11 Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej  kuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole 

2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r. 

12 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty 

informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 

ponadpodstawowych 

do 3 sierpnia 2021 r. 24 sierpnia 2021 r. 

13 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 5 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r. 

14 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 
15 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 
odmowy przyjęcia 

16 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 
 
* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. 
do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w 
postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa 

się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi 

szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.  
 
Dodatkowe informacje:  
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie 
do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a 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 póżn.zm.) mogą być procedowane 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania 

rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych 
i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek 
 


