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Rekrutacja do klas pierwszych II Liceum 

Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Bielsku - Białej 

na rok szkolny 2022/2023 
 

Zasady rekrutacji opracowano na podstawie: 

 

 art. 154 ust. 1 pkt. 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 11bab ust. 3 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. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Bielsku – Białej przeprowadzona 

zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru (slaskie.edu.com.pl) i kandydat 

poddaje się jej warunkom i wynikom. 

 

I. W celu przeprowadzenia rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej liceum 

dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej 

przewodniczącego i członków komisji, którym określa zadania do wykonania. 

 

II. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do klasy pierwszej liceum 

 

 

 

 

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  DOTYCZĄCYCH  REKRUTACJI 

 

 

 

 

Termin Wydarzenie 

od 16 maja 

2022 r. 

do 

20 czerwca 

2022 r. (do 

godz. 15
00

) 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami. 

24 czerwca - 13 

lipca 2022 r. 

(do godz. 15
00

) 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły  oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 

złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjecie, 

z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. 

do 13 lipca 

2022r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 



warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem 

tych okoliczności. 

do 19 lipca 

2022r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w 

oświadczeniach. 

20 lipca 

2022r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

od 21lipca do 

28 lipca 

2022r. (do 

godz. 15
00

) 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli 

uczęszczania do szkoły-przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 

29 lipca 

2022r. (do 

godz. 14
00

) 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

  

 

1 . Do podania o przyjęcie do szkoły  należy dołączyć:  

a.  oryginał świadectwa ukończenia szkoły, 

b. poświadczoną kopię lub oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

zewnętrznego, 

c. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający 

w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, 

d. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów w finale 

szczebla wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora 

Oświaty  lub Kuratorów Oświaty w innych województwach (można brać pod uwagę udział 

w dwóch konkursach, lista konkursów na stronie ko.katowice.uw.gov.pl) 

           3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu zewnętrznego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń 

potwierdza wolę podjęcia nauki w terminie określonym wyżej. 

4.Uczeń dostarczając do wybranej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, potwierdza jednoznacznie wolę 

uczęszczania do niej od dnia 1 września 2022 r.  

5.Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do danej szkoły i jego deklaracji woli w 

terminie określonym niniejszą Decyzją jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych. 

III. Warunki przyjęcia kandydata do klasy pierwszej liceum: 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów: 

- uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 



- uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły ( z języka polskiego i 3 przedmiotów – w zależności od oddziału, do którego 

kandydat chciałby uczęszczać) 

- uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia (uczestnik i finalista szczebla wojewódzkiego 

konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty, osiągnięcia 

sportowe, artystyczne indywidualne lub zespołowe ) lub inne konkursy, co najmniej 

na szczeblu powiatowym 

- uzyskanych za stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 

2. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z przedmiotów nauczania występujących na 

świadectwie ukończenia szkoły przyjmuje się następującą wartość ocen oraz szczególnych 

osiągnięć ucznia 

 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 2 punkty 

 

18 punktów 

dostateczny – 8 punktów  

 

dobry – 14 punktów 

 

bardzo dobry –17 punktów 

 

celujący – 18 punktów 

 

Pierwsze wybrane 

zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
18 punktów 

Drugie wybrane 

zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
18 punktów 

Trzecie wybrane 

zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
18 punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego 

 

 

 

10 punktów   
7 punktów 

 

5 punktów 

 

 

 

 

10 punktów 

 

7 punktów 

 

5 punktów 

 



- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

 

7 punktów 

5 punktów 

 

3 punkty 

Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych ( inne niż w 

powyższych punktach) organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły: 

-  na szczeblu międzynarodowym  

- krajowym 

- wojewódzkim 

- powiatowym  

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

Kandydat może uzyskać maksymalnie za 

wszystkie osiągnięcia 18 punktów 
 

 

 

 

 

 

4 punkty 

3 punkty 

2 punkty 

 1 punkt 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w 

tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu           
Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

 

 

3 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty 

przez Dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej 

przelicza się na punkty oceny z 
języka polskiego, matematyki, jez. obcego nowożytnego 

oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: 

biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii, 
wymienionych  na świadectwie ukończenia szkoły,  przy 

czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego  i matematyki  oceny wyrażonej w 
stopniu: 

a)celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b)bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 
c)dobrym – przyznaje się po 25punktów, 

d)dostatecznym – przyznaje się po 15punktów, 

e)dopuszczającym – przyznaje się po 10punkty; 
2) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej  

- w stopniu celującym  przyznaje się 30 punktów 

- w stopniu bardzo dobrym – 25 punktów 
- w stopniu dobrym – 20 punktów 

- w stopniu dostatecznym – 10 punktów 

- w stopniu dopuszczającym – 5 punkty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Określa się następujące wybrane zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których 

oceny będą przeliczone na punkty: 

 

KLASA  A  – humanistyczna (pol.-hist-ang) to oddział z rozszerzonymi przedmiotami: 

język polski, historia, język angielski 

 na punkty przeliczane będą przedmioty: 

język polski, matematyka, historia, język angielski  (32 miejsca) 

    W tej klasie dodatkowymi przedmiotami będą: edukacja łacińska, zajęcia artystyczne 

(historia sztuki) lub podstawy filozofii– w zależności od wyborów uczniów (zorganizowanie 

takich zajęć jest możliwe, jeśli zdecyduje się odpowiednio duża grupa uczniów). 

 

 

KLASA B  – aktywności sportowej i rekreacji (geo-ang) to oddział  z rozszerzonymi 

przedmiotami: geografia i język angielski 

 na punkty przeliczane będą przedmioty: 

język polski, matematyka, geografia, język angielski ( 32 miejsca) 

 W tej klasie dodatkowymi przedmiotami będą: turystyka i rekreacja, podstawy anatomii, 

dietetyka w sporcie – w zależności od wyborów uczniów (zorganizowanie takich zajęć będzie 

możliwe, jeśli zdecyduje się odpowiednio duża grupa uczniów). 

 

 

KLASA C   –   społeczna: bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, ratownictwo (biol-ang) 

to oddział   z rozszerzonymi przedmiotami: biologia i język angielski  

 na punkty przeliczane będą przedmioty: 

język polski, matematyka, biologia, język angielski ( 32 miejsca) 

W tej klasie dodatkowym przedmiotem będzie: ratownictwo medyczne, zarządzanie 

kryzysowe (według deklaracji zainteresowań i potrzeb) 

 

   KLASA D  –biologiczno – chemiczna (biol.-chem-ang) to oddział z rozszerzonymi 

przedmiotami: biologia, chemia i język angielski 

 na punkty przeliczane będą przedmioty: 

język polski, matematyka, biologia, chemia ( 32 miejsca) 

W tej klasie dodatkowym przedmiotem będzie: łacina medyczna, podstawy anatomii. 

 W przypadku dokonywania wyboru drugiego języka grupa musi liczyć min. 12 osób, 

zajęcia mogą być realizowane międzyoddziałowo. 

 

 

KLASA E   –   nauk przyrodniczych (mat–geo-ang.) to oddział   z rozszerzonymi 

przedmiotami: geografia, język angielski i matematyka do wyboru z informatyką 

 na punkty przeliczane będą przedmioty: 

język polski, matematyka, geografia, język angielski ( 32 miejsca) 

W tej klasie dodatkowym przedmiotem będzie: „Zastosowanie nowoczesnych aplikacji” 

 

KLASA F   –   klasa psychoedukacyjna (pol-biol–ang) to oddział   z rozszerzonymi 

przedmiotami: jezyk polski, biologia i język angielski  

 na punkty przeliczane będą przedmioty: 

język polski, matematyka, biologia, język angielski ( 32 miejsca) 

W tej klasie dodatkowym przedmiotem będzie: „Elementy języka migowego” oraz 

neurografika i zajęcia artystyczne (elementy historii sztuki) – do wyboru (według deklaracji 

zainteresowań i potrzeb). 



 

Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej liceum, w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają uczniowie spełniający następujące kryteria: 

)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. 

Kryteria powyższe mają jednakową wartość. W następnej kolejności pierwszeństwo mają: 

(kolejność jest ważna) 

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych,  

b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki, 

c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

d. kandydaci z wyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych 

e. kandydaci z wyższym wynikiem z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu 

zewnętrznego (klasy B,C,D,E ) 

f. kandydaci z wyższym wynikiem w części humanistycznej egzaminu zewnętrznego (klasa A) 

4. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną 

polskiemu gimnazjum lub szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły na podstawie 

świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 

wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie 

biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 

       5.Kandydaci, którzy ukończyli szkołę w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi 

nauki zgodnie z art.16 ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z  

2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach 

 określonych w niniejszej decyzji. 

5a. O kolejności miejsca zajętego przez kandydata do klasy pierwszej decyduje suma 

uzyskanych punktów. 

6. Do każdego oddziału przyjmuje się 32 uczniów. Uczniowie są przyjmowani do wybranego 

oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

7. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby 

punktów, decyduje dyrektor szkoły. 

8. We wszystkich oddziałach językiem wiodącym  jest język angielski, a oddziały dzielone są 

na grupy według poziomu zaawansowania określonego na podstawie wyników testu 

kompetencji językowych przeprowadzonego w pierwszym dniu nauki. 

W oddziale A, C, D, E i F drugim językiem jest język włoski, francuski lub niemiecki – do 

wyboru. 

W oddziale B  drugim językiem nauczania jest język niemiecki. 

Warunkiem utworzenia grupy językowej jest wybranie danego języka obcego przez min.  

14 osób. 

Uczniowie muszą zadeklarować wybór z chwilą składania dokumentacji. 



Z chwilą złożenia dokumentacji kandydat do danej klasy deklaruje konkretny wybór 

rozszerzeń, które będą realizowane w tej klasie przez kolejne lata.  Ewentualne przeniesienia 

do klasy równoległej będą możliwe wyłącznie w miarę wolnych miejsc. 

IV. Postanowienia końcowe. 

 

1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania zgodnie z trybem określonym w w/w ustawie. 

2. Upoważnia się przewodniczącego komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej do 

rozpatrywania składanych odwołań, a pod jego nieobecność – zastępcę 

przewodniczącego. 

3. Ilość oddziałów otwieranych corocznie zależna jest od decyzji organu prowadzącego 

szkołę. 

4. Dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę 

informację o wynikach rekrutacji i przyjęć do klasy pierwszej. 

5. Protokół z postępowania rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego wraz z pełną dokumentacją 

przechowywane są w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 


