
REGULAMIN NABORU DO KLASY  I  LO 

Regulamin 

REGULAMIN ZASADY REKRUTACJI DO XII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁC CEGO W ZABRZU ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Podstawa prawna 

Decyzja ląskiego Kuratora O wiaty OA-OR.110.1.2.2018 z dn. 31 stycznia 2018 r. 

Decyzja ląskiego Kuratora O wiaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do 
klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej 

szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do 
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019 na podstawie art. 

149, art.155, art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo O wiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60 ze zm.) art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo o wiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

Regulamin zasad i kryteriów rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej XII LO: oddział 
sportowy – piłka ręczna/gimnastyka sportowa 

Rekrutacja do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych odbywa się 
drog  elektroniczn .  

Zasady rekrutacji znajduj  się na stronie szkoły  - www.zsszabrze.com 

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej XII Liceum Ogólnokształcącego jest przystąpienie 
w dniu 8 czerwca 2018 r. o godzinie 15.00 do próby sprawności fizycznej (12.06.2018 r. 

godz.16.00 nabór uzupełniający) W przypadku uczniów trenujących gimnastykę sportową 
posiadanie klasy I - sportowej oraz licencji zawodnika PZG. Jeśli kandydat nie może 
przystąpić do próby sprawności fizycznej: choroba, kontuzja, przypadek losowy komisja 
rekrutacyjna przyznaje punkty na podstawie przebiegu dotychczasowej kariery sportowej. 

W następnych etapach postępowania rekrutacyjnego – gdy liczba kandydatów spełniających 
powyższe warunki będzie większa niż liczba miejsc w szkole – uwzględniane będą kryteria 
ex-aequo.  

Przedmiotami, z których będą przeliczane punkty podczas rekrutacji są: 

 język polski 
 matematyka 

 język obcy nowożytny 

 max (biologia, fizyka, geografia) 

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych w pkt. 2 przelicza się na punkty w sposób 

następujący: 

 celujący - 18 pkt. 

 bardzo dobry - 17 pkt. 



 dobry – 14 pkt. 

 dostateczny - 8 pkt. 

 dopuszczający - 2 pkt. 

Kandydat może otrzymać dodatkowo punkty za osiągnięcia wyszczególnione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum: 

 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów, 

 uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym 
przez kuratora oświaty – 10 pkt. 

 wysokie osiągnięcia sportowe lub artystyczne maksymalnie – 4 pkt. na szczeblu:  

o międzynarodowym – 4 pkt.  

o krajowym – 3 pkt.  

o wojewódzkim – 2 pkt.  

o powiatowym – 1 pkt.  

 praca na rzecz innych ludzi-wolontariat - 3 pkt. 

 wewnętrzny test sprawnościowy – 40 pkt. 

5. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 

o sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 

oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 
o kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 

ustalono indywidualny program lub tok nauki, 

o absolwenci Gimnazjum nr 19 i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 

o kandydaci z wielodzietnych rodzin, 

o kandydaci z niepełnosprawnością, niepełnosprawnością jednego lub obojga 

rodziców lub niepełnosprawnością rodzeństwa kandydata, 
o kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, 

o kandydat objęty pieczą zastępczą. 

6. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej 
z sum  punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

Kandydat do liceum ogólnokształcącego winien złożyć następujące dokumenty: 

 wniosek o przyjęcie do szkoły poprzez dokonanie zgłoszenia w systemie VULCAN 

podpisany  przez obojga rodziców/opiekunów i kandydata. Brak podpisu jednego 

rodzica/opiekuna musi być potwierdzony oświadczeniem z podaniem przyczyny. 
 kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia kl. III gimnazjum, 
 zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kryteria (np. potwierdzone kopie wyroków 

sądowych, orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, oświadczenia), 
 2 fotografie, 

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 
 oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 
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