
Rekrutacja do XII LO 

Rekrutacja do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych odbywa się 
drogą elektroniczną. 

Opis szkoły 

  

 

 

 

Oferta XII LO w Zabrzu 

Je li kończysz wła nie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły redniej mamy 
ofertę dla Ciebie. Zapraszamy do XII LO w ZSS: oddział sportowy - piłka ręczna. 
Zapraszamy także zawodników gimnastyki sportowej posiadających klasę I - sportową 
oraz licencję zawodnika PZG. 

Adres: 

41-800 Zabrze, ul. Płaskowickiej 2 (ZSS) 

41-800 Zabrze, ul. Wolno ci 406 (XII LO) 

32 271 18 23 

www.zsszabrze.com 

Dla kandydatów  podczas rekrutacji do XII LO w ZSS: oddział sportowy - piłka ręczna 
kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będą szczególne 
predyspozycje uczniów sprawdzone 6 czerwca (I termin), 8 czerwca (II termin) 
w wyniku prób sprawno ci fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek 
Sportowy 



Wybrane zajęcia edukacyjne, które będą przeliczane na punkty to: język polski, 
matematyka, język obcy i najwyżej oceniony przedmiot z grupy przyrodniczej (biologia, 
chemia, geografia, fizyka). 

Od roku szkolnego 2015/2016 zajęcia dla licealistów odbywają się w budynku przy ulicy 
Wolno ci 406. Znajdują się tam nowoczesne sale dydaktyczne, które zostały 
zaprojektowane dla studentów wyższej uczelni. Są one przestronne, jasne, nowocze nie 
wyposażone. Dodatkowym atutem jest fakt, że w tym samym budynku co zajęcia 
lekcyjne odbywają się zajęcia sportowe. 

Do naszej szkoły dojedziesz bez problemu z każdej dzielnicy Zabrza, a także miast 
o ciennych. Kilka metrów od budynku szkoły znajduje się przystanek tramwajowy linii 1, 
4, 5 oraz autobusowy linii 6, 234, 840. 

W naszej szkole dominują cztery dyscypliny sportowe: piłka ręczna dziewczyn i chłopców 
oraz gimnastyka sportowa dziewczyn i chłopców. Szkoła ma duże tradycje związane 
z piłką ręczną. Wielu naszych uczniów to reprezentanci Polski, zawodnicy polskich 
i zagranicznych czołowych klubów ekstraklasy i pierwszej ligi, którzy zdobywali medale 
na prestiżowych imprezach sportowych, między innymi na Mistrzostwach Europy w piłce 
ręcznej. Od 2016 roku grono piłkarzy ręcznych w naszym liceum zasiliły dziewczyny - 
piłkarki ręczne. 

Szkołę ukończyło wiele wybitnych gimnastyczek. Jedna z nich, Joanna Skowrońska, 
reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku i Atenach 
w 2004. Sukces ten był znaczący, ponieważ Polska przez kilkana cie lat nie miała swojej 
reprezentantki w tej dyscyplinie sportowej na olimpiadzie. Absolwentka Marta Pihan-
Kulesza wystąpiła na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 w Pekinie i w 2012 Londynie. 
W 2016 roku była uczennica Katarzyna Jurkowska - Kowalska reprezentowała Polskę 
na Olimpiadzie w Rio de Janeiro. Oprócz tego gimnastyczka została wyróżniona 
przez Komisję Techniczną Gimnastyki Sportowej FIG. W listopadzie 2015 roku jej 
element w ćwiczeniach wolnych został włączony do Code of Points jako nowy podskok. 

Je li trenujesz piłkę ręczną lub gimnastykę sportową, to XII LO jest wymarzoną szkołą 
dla Ciebie. Nasi nauczyciele pomogą Ci połączyć sport z nauką. W liceum zajęcia 
prowadzi wykwalifikowana kadra, zapewniająca wysoki poziom kształcenia, co znajduje 
wyraz w zdawalno ci egzaminu maturalnego. Jeste my niezmiennie w pierwszej 
dziesiątce jeżeli chodzi o zdawalno ć matur w ród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 
w Zabrzu. Jest to możliwe dzięki temu, że nauczyciele mają indywidualne podej cie 
do uczniów, uwzględniają ich zaangażowanie w proces szkolenia sportowego. 

W ostatnich latach uczniowie za wysokie wyniki w nauce i sporcie otrzymali stypendia: 
Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodę 
Prezydenta Miasta Zabrze. 

Zastanawiając się nad wyborem szkoły pamiętaj, że bez Twojego zaangażowana 
i ciężkiej pracy żadna szkoła nie zapewni Ci odpowiedniego przygotowania 
zawodowego czy możliwości studiowania na wymarzonym kierunku. 

Warunki przyjęcia do XII LO znajdziesz na stronach internetowych: 

www.slaskie.edu.com.pl, www.zsszabrze.com, http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/
1,http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Rekrutacja/2017 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

http://www.zsszabrze.com/
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/1
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Rekrutacja/2017/PostanowienieOP_OR_110_2%2019%202017.pdf


czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz Postanowienie 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 2017/2018.j szkoły 
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum). 

  

Terminy spotkań z kandydatami 

Sprawy związane z rekrutacją załatwiamy codziennie w sekretariacie szkoły w godzinach 
od 8.00 do 15.00.  

6 czerwca(I termin), 8 czerwca (II termin) - godzina 16.00, Hala Sportowa 

„Pogoń” ul. Wolności 406 - próby sprawności fizycznej. 

Uwaga! Zawodnicy gimnastyki sportowej posiadają I klasę sportową oraz licencję 
zawodnika PZG. 

Parametry 

Czy budynek szkoły jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych Nie

Google Maps 

 
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" 
src="https://maps.google.pl/maps?f=q&amp;hl=pl&amp;geocode=&amp;q=P%C5%82askowickiej+2,+Zabrze,
+Poland&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Filipiny+P%C5%82askowickiej+2,+Zabrze,+%C5%9Bl%C4%8



5skie&amp;t=m&amp;z=14&amp;ll=50.293782,18.81459&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a 
href="https://maps.google.pl/maps?f=q&amp;hl=pl&amp;geocode=&amp;q=P%C5%82askowickiej+2,+Zabrz
e,+Poland&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Filipiny+P%C5%82askowickiej+2,+Zabrze,+%C5%9Bl%C4%
85skie&amp;t=m&amp;z=14&amp;ll=50.293782,18.81459&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-
align:left">Wy wietl większą mapę</a></small> 

Regulamin zasad i kryteriów rekrutacji 
kandydatów do klasy pierwszej szkoły 
ponadgimnazjalnej 

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 
drogą elektroniczną. 

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej XII Liceum Ogólnokształcącego jest 
przystąpienie w dniu 6 czerwca (I termin), 8 czerwca (II termin) o godzinie 
16.00 w Hali Sportowej „Pogoń” ul. Wolności 406 do próby sprawności 
fizycznej. W przypadku uczniów trenujących gimnastykę sportową posiadanie 
klasy I - sportowej oraz licencji zawodnika PZG. 

Kandydaci, którzy z przyczyn zdrowotnych i losowych nie mogą przystąpić 
do próby sprawnościowej muszą dostarczyć zwolnienie lekarskie lub inny 
dokument poświadczający usprawiedliwioną nieobecność w terminie 
do 9 czerwca 2017 roku. Kandydatom posiadającym kartę (licencję) zawodnika 
zostanie wpisane przy punktacji z próby sprawności fizycznej 50% punktów 
możliwych do otrzymania z tej próby. Kandydatom nie trenującym w klubie 
sportowym zostanie wpisana przy punktacji z próby sprawności fizycznej suma 
punktów oceny z wychowania fizycznego z końca drugiej klasy gimnazjalnej 
i pierwszego półrocza trzeciej klasy gimnazjum. 

Przedmiotami, z których będą przeliczane punkty podczas rekrutacji są: 

 język polski 
 matematyka 
 język obcy nowożytny 
 max (biologia, chemia 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 wiadectwie ukończenia gimnazjum: 

 wiadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów, 



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

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

 międzynarodowym – 4 pkt. (miejsce pierwsze, drugie, trzecie, czwarte) 
 krajowym – 3 pkt. (miejsce pierwsze, drugie, trzecie) 
 wojewódzkim – 2 pkt. (miejsce pierwsze, drugie) 
 powiatowym – 1 pkt. (miejsce pierwsze) 
 tytuł laureata - jako pierwsze miejsce uznaje sie uzyskanie tytułu laureata w ww. 

zawodach 
 praca na rzecz innych ludzi-wolontariat - 3 pkt. 
 wewnętrzny test sprawno ciowy – 40 pkt. 

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

 sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 
oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

 kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolno ciach, którym 
ustalono indywidualny program lub tok nauki, 

 kandydat którego suma punktów wynikających z przeliczenia ocen uzyskanych 
przez kandydata z wybranych zajęć edukacyjnych, innych osiągnięć wymienionych 
na wiadectwie gimnazjalnym, liczba punktów uzyskanych z egzaminu 
gimnazjalnego potwierdzonych na za wiadczeniu o szczegółowych wynikach 
będzie wyższa, 

 kandydaci z Gimnazjum nr 19 i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, ale tylko 
w wypadku, gdy mają zachowanie co najmniej poprawne, 

 kandydaci z wielodzietnych rodzin, 
 kandydaci z niepełnosprawno cią, niepełnosprawno cią jednego lub obojga 

rodziców lub niepełnosprawno cią rodzeństwa kandydata, 
 kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, 
 kandydat objęty pieczą zastępczą. 

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą 
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, 
 kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia kl. III gimnazjum, 
 za wiadczenia potwierdzające dodatkowe kryteria (np. potwierdzone kopie 

wyroków sądowych, orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
o wiadczenia), 

 2 fotografie, 
 oryginał wiadectwa ukończenia gimnazjum, 
 oryginał za wiadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 W roku szkolnym 2017/2018 
obowiązuje następujący terminarz 
postępowania rekrutacyjnego: 
Dokumenty należy składać w godzinie pracy sekretariatu od 8.00 do 15.00 



 od 19 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – składanie 
wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  wraz z dokumentami 
okre lonymi w ustawie o systemie o wiaty - do szkoły ponadgimnazjalnej 
sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub szkoły 
ponadgimnazjalnej z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, 

 6 czerwca (I termin), 8 czerwca (II termin) - godz.16.00 – 
przeprowadzenie prób sprawno ci fizycznej 

 od 5 czerwca do 15 czerwca 2017 r. – podanie do wiadomo ci przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawno ci 
fizycznej, 

 od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o wiadectwo ukończenia gimnazjum 
oraz o za wiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

 do 6 lipca 2017 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 7 lipca 2017 r. do godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomo ci przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych, 

 od 7 lipca do 13 lipca 2017 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo 
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
wiadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału za wiadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, 

 14 lipca 2017 r. do godz. 09.00 - podanie do publicznej wiadomo ci przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 

 termin w postępowaniu uzupełniającym został okre lony w załączniku nr 1 
do postanowienia ląskiego Kuratora O wiaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 
kwietnia 2017 r. 

 

Oddziały planowane 

Kryteria wyboru 

Szkoła (1):      

   
[846] XII Liceum Ogólnokształcące (ZSSport) w  Zabrzu

  

Oddział (1):         

    
[1514] (1a) Oddział sportowy z piłką ręczną

  

Dane  Listy Statystyki  

 
Dane podstawowe 

Nr systemowy: [1514] 

Nazwa krótka: Oddział sportowy z piłk  ręczn  

Symbol oddziału: 1a 

Liczebno ć grupy rekrutacyjnej: 26 

Liczebno ć podstawowa oddziału: 26 

Krotno ć oddziału: 1 

Miejsca zajęte   

    rezerwacje: 0 



    przyjęci: 0 

Liczba miejsc do naboru: 26 

Cykl kształcenia: 3 lata 

Minimum punktowe: 0.00 

Maksimum punktowe: 240.00 

Obowi zuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych: tak 

Artystyczna: nie 

Innowacja pedagogiczna: nie 

Typ oddziału: sportowy 

Lista dyscyplin: piłka ręczna 

Próba sprawności fizycznej 

Czy wspólny? nie 

Zakres punktacji: od (wł cznie): 1 do (wł cznie): 20 

Próg punktowy: brak 

Doliczanie do punktów rekrutacyjnych: tak, z mnożnikiem=2 

Przedmioty rozszerzone 
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe: 
język angielski 
język niemiecki 
Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone do wyboru: 
język polski 
historia 
wiedza o społeczeństwie 
matematyka 
biologia 
fizyka 
geografia 
 
Opis przedmiotów rozszerzonych: 

W klasie języka angielskiego lub niemieckiego nauczać będziemy na poziomach 
kontynuacyjnych (j.a. – B1 lub B2; j.n. - B1). Uczniowie mogą dokonać wyboru 
rozszerzenia w obrębie obydwu języków. O rozszerzeniu zadecydują preferencje uczniów 
oraz test diagnozujący przeprowadzony na początku roku szkolnego 2017/2018. 
Od drugiej klasy zorganizowany będzie podział na grupy oddziałowe. Decyzję o wyborze 
grupy trzeba będzie podjąć pod koniec pierwszej klasy. Jeżeli chętnych na rozszerzenie z 
danego przedmiotu będzie zbyt mało, uczeń zobligowany zostanie do wybrania innego 
przedmiotu przypisanego do danej grupy oddziałowej. 

Języki obce 
Pierwszy język obcy: 
język angielski (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h) 
język niemiecki (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h) 
 
Drugi język obcy: 
język niemiecki (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h) 
język angielski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h) 
Przedmioty punktowane 



W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: 
język polski 
matematyka 
język obcy - najwyższa ocena 
max(biol,chem,fiz,geo) 
Kryteria ex-aequo 
Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex-aequo: 

1 

Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczaj ce możliwo ci wyboru kierunku kształcenia ze 
względu na stan zdrowia, potwierdzone opini  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej 

2 

Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie 
o wiaty: wielodzietno ć rodziny kandydata, niepełnosprawno ć kandydata, niepełnosprawno ć 
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawno ć obojga rodziców kandydata, niepełnosprawno ć 
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata piecz  
zastępcz . 

3 kryterium szkolne 

4 ocena zachowania 

5 
kandydaci z większ  sum  punktów procentowych z zadań z zakresu j. polskiego oraz przedmiotów 
przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego 

Wymagania dodatkowe 

Ksero karty zdrowia zawodnika lub za wiadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań 
do uprawiania sportu. 

Specyfika rekrutacji 

23 maja (I termin) - 25 maja (II termin) o godzinie 16.00 w Hali Sportowej 
„Pogoń” ul. Wolności 406 - próby sprawności fizycznej. W przypadku uczniów 
trenujących gimnastykę sportową posiadanie klasy I - sportowej oraz licencji 
zawodnika PZG. 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.zsszabrze.com/ 

Opis oddziału 

Od drugiej klasy zorganizowany będzie podział na grupy oddziałowe. Decyzję o wyborze 
grupy trzeba będzie podjąć pod koniec pierwszej klasy. Jeżeli chętnych na 
rozszerzenie z danego przedmiotu będzie zbyt mało, uczeń zobligowany 
zostanie do wybrania innego przedmiotu przypisanego do danej grupy 
oddziałowej. 

Grupy oddziałowe: 

 grupa humanistyczna: rozszerzony język polski, historia, wiedza 
o społeczeństwie 

 grupa matematyczno - przyrodnicza: rozszerzona matematyka, geografia, 
biologia, chemia i fizyka. 

 

Szkoły 

http://www.zsszabrze.com/


Kryteria wyboru 

Szkoła (1):      

    
[846] XII Liceum Ogólnokształcące (ZSSport) w  Zabrzu

  

Dane szkoły Opis szkoły Statystyki  

Dane ogólne 

Nr systemowy: [846] 

Nazwa szkoły: XII Liceum Ogólnokształc ce (ZSSport) w Zabrzu 

Skrót nazwy: XII LO 

Numer szkoły: 12 

Typ szkoły: liceum ogólnokształc ce 

Podbudowa: gimnazjum 

Grupa wiekowa: młodzież 

Uprawnienia: szkoła publiczna 

REGON: 242918207 

Dane adresowe 

Województwo: L SKIE 

Powiat: Zabrze 

Gmina: Zabrze 

Miejscowo ć: Zabrze 

Ulica: Płaskowickiej 
Budynek nr: 2 

Lokal nr: - 

Kod pocztowy: 41-800 

Poczta: Zabrze 

Dane kontaktowe 

Telefony: +48.32.2711823 

 
- 

Faks: +48.32.2711823 

E-mail: sekretariat@zsszabrze.com 

Adres WWW: www.zsszabrze.com 

Zmień  
 
Przynależność do organu prowadzącego 

Nazwa: [47] Miasto Zabrze 

Województwo: L SKIE 

Powiat: Zabrze 

Gmina: Zabrze 

Miejscowo ć: Zabrze 

Ulica: Powstańców l. 



Budynek nr: 5-7 

Lokal nr: - 

Kod pocztowy: 41-800 

Poczta: Zabrze 

Telefony: +48.32.3733300 

 
+48.32.3733300 

Faks: - 

E-mail: umz@um.zabrze.pl 

Adres WWW: www.um.zabrze.pl 

Przynależność do Punktu Naboru 

Nazwa: [342] Zespół Szkół Sportowych w Zabrzu 

Województwo: L SKIE 

Powiat: Zabrze 

Gmina: Zabrze 

Miejscowo ć: Zabrze 

Ulica: Płaskowickiej 
Budynek nr: 2 

Lokal nr: - 

Kod pocztowy: 41-806 

Poczta: Zabrze 

Telefony: +48.32.2711823 

 
- 

Faks: - 

E-mail: sekretariat@zsszabrze.com 

Adres WWW: www.zsszabrze.com 

 


