Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego
w Strzelcach Opolskich
w roku szkolnym 2022/2023

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala
listy i sporządza protokoły.
2. Do szkoły przyjmowani będą kandydaci z najwyższą punktacją do wyczerpania limitu miejsc
w danym oddziale (28 osób).
3. W roku szkolnym 2022/2023 rekrutacja do szkoły prowadzona będzie w systemie
elektronicznego naboru.
4. W roku szkolnym 2022/2023 zostaną utworzone następujące klasy:
A) politechniczna (28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu - matematyka,
informatyka. Trzeci przedmiot do wyboru w trakcie rekrutacji fizyka lub geografia.
Języki obce: wiodący do wyboru - język angielski lub język niemiecki i drugi język obcy
do wyboru spośród – języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego,
języka hiszpańskiego. Przedmioty uzupełniające – algorytmika i przedmiot dodatkowy –
podstawy infobrokeringu.
B) biologiczno – chemiczna (28 miejsc ) - kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu biologia,
chemia. Trzeci przedmiot do wyboru w trakcie rekrutacji jeden spośród: matematyki,
fizyki, historii, geografii. Języki obce: wiodący do wyboru - język angielski lub język
niemiecki
i drugi język obcy do wyboru spośród – języka angielskiego, języka
niemieckiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego. Przedmiot uzupełniający –
podstawy psychologii.
C) społeczno-prawna (28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu – język polski,
wiedza o społeczeństwie. Trzeci przedmiot do wyboru w trakcie rekrutacji jeden spośród:
historii, fizyki, geografii i matematyki. Języki obce: wiodący do wyboru - język angielski
lub język niemiecki i drugi język obcy do wyboru spośród – języka angielskiego, języka
niemieckiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego. Przedmiot dodatkowy –
elementy prawa cywilnego i retoryka.
D) medyczno-farmaceutyczna dwujęzyczna z językiem angielskim (28 miejsc) –
kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu - chemia, biologia. Trzeci przedmiot do wyboru
w trakcie rekrutacji jeden spośród: matematyki, fizyki, historii, geografii. Języki angielski
w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Drugi język obcy do wyboru spośród - języka
niemieckiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego.
Przedmioty nauczane dwujęzycznie – chemia, informatyka
E) ekonomiczna (28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu - matematyka,
geografia. Trzeci przedmiot do wyboru w trakcie rekrutacji fizyka lub historia. Języki
obce: wiodący do wyboru - język angielski lub język niemiecki i drugi język obcy do
wyboru spośród – języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka
hiszpańskiego. Przedmiot uzupełniający – ekonomia w praktyce.
F) multimedialna - (28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu – język polski, język angielski. Trzeci przedmiot - język francuski, język hiszpański lub język niemiecki
(o utworzeniu grupy językowej decydować będzie ilość chętnych uczniów). Drugi język
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obcy do wyboru spośród: języka niemieckiego, język francuskiego lub języka hiszpańskiego. Przedmiot uzupełniający – komunikacja medialna.
G) społeczno - psychologiczna (28 miejsc) – kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu – język
polski, wiedza o społeczeństwie. Trzeci przedmiot do wyboru w trakcie rekrutacji jeden
spośród: historii, fizyki, geografii i matematyki. Języki obce: wiodący do wyboru - język
angielski lub język niemiecki i drugi język obcy do wyboru spośród – języka
angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego. Przedmiot
dodatkowy – podstawy psychologii.
Aby utworzona została grupa z języka obcego ilość chętnych powinna wynosić
co najmniej 14 uczniów. W przypadku trzeciego przedmiotu do wyboru grupa nie zostanie
utworzona jeśli będzie zbyt mała ilość chętnych. W takich okolicznościach uczeń zobowiązany
będzie do wyboru innego przedmiotu.

Sposób punktowania uzyskanych wyników i osiągnięć kandydata
1) Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty
są przyjmowani w pierwszej kolejności na podstawie imiennego zaświadczenia.
2) Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani
w pierwszej kolejności.
Uczeń ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
(plus dodatkowe 10 pkt do kl. ID).
W postępowaniu rekrutacyjnym brane pod uwagę będą:
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty:
a)
język polski (maks. 35 pkt.)
b)
matematyka (maks. 35 pkt.)
Przeliczenie: 1% odpowiada 0,35 pkt. za każdą część egzaminu.
c)
język obcy nowożytny (maks. 30 pkt.)
Przeliczenie 1% odpowiada 0,3 pkt.
2. Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
do danego oddziału wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przeliczone
są w stopniu:
a) celujący – 18 pkt
b) bardzo dobry – 17 pkt
c) dobry – 14 pkt
d) dostateczny – 8 pkt
e) dopuszczający – 2 pkt
W przypadku kandydatów do klasy politechnicznej brane będą pod uwagę oceny
z następujących przedmiotów:
 informatyka
 fizyka
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W przypadku kandydatów do klasy biologiczno - chemicznej brane pod uwagę będą oceny
z następujących przedmiotów:
 biologia
 chemia
W przypadku kandydatów do klasy o ukierunkowaniu społeczno – prawnym brane będą
pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
 historia
 wiedza o społeczeństwie
W przypadku kandydatów do klasy medyczno-farmaceutycznej dwujęzycznej brane pod
uwagę będą oceny z następujących przedmiotów:
 biologia
 chemia
Ponadto kandydaci do tej klasy muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji z języka
angielskiego. Wnioski wygenerowane z systemu elektronicznego należy złożyć
w sekretariacie od 16 do 30 maja, do godz.15.00. Kandydat musi zaliczyć test na minimum
4 pkt (na 10 możliwych), aby zostać zakwalifikowanym do oddziału.
Zwolnieni z testu są laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego i laureaci
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego, ale muszą złożyć
wniosek do szkoły w terminie 16.05 – 30.05.2022r. i ksero zaświadczenia z olimpiady
lub konkursu. Drugi termin przeprowadzenia testu kompetencji językowych będzie
wyznaczony dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić
do niego w pierwszym terminie.
W przypadku kandydatów do klasy ekonomicznej brane pod uwagę będą oceny
z następujących przedmiotów:
 fizyka
 geografia
W przypadku kandydatów do klasy multimedialnej brane pod
z następujących przedmiotów:
 wiedza o społeczeństwie
 język angielski

uwagę będą oceny

W przypadku kandydatów do klasy społeczno - psychologicznej brane pod uwagę będą
oceny z następujących przedmiotów:
 historia
 wiedza o społeczeństwie
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
5. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 18 pkt.:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów;
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
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 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10
punktów,
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
4 punkty,
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje
się 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 3 punkty;
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– przyznaje się 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7
punktów,
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty,
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
2 punkty;
d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
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e) w przypadku, gdy zawody sportowe nie są wymienione w wykazie zawodów
sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek
sportowy i polskie związki sportowe, a absolwent szkoły podstawowej legitymuje się
odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych
i powyższe osiągnięcia zostały wymienione na świadectwie ukończenia szkoły,
szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w postępowaniu rekrutacyjnym.
f) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz
tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych
zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
g) Ważne! Brane będą pod uwagę tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
Terminarz rekrutacji:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy medyczno – farmaceutycznej dwujęzycznej
(logowanie się do systemu) od 16 do 30 maja 2022 do godz. 15:00
2. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowej do klasy medyczno – farmaceutycznej
dwujęzycznej 2 czerwca 2022 o godz. 14:00.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki
sprawdzianu kompetencji językowej 9 czerwca 2022r.
4. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy: politechnicznej, ekonomicznej, multimedialnej,
społeczno-prawnej, biologiczno-chemicznej, społeczno-psychologicznej (logowanie się do
systemu) od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00,
5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca do 13 lipca
2022 r. do godz. 15:00
6. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły do 13 lipca 2022
r.,
7. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 20 lipca 2022
8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - od 20 do 28
lipca 2022 r. do godz. 15.00
9. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły 29 lipca 2022 r. godz. 14:00
10. Postępowanie uzupełniające od 1 sierpnia 2022r.
Tryb odwoławczy
1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
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