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REGULAMIN REKRUTACJI do Publicznego  Liceum Ogólnokształcącego 

 Sióstr  Urszulanek UR w Rybniku w roku  szkolnym  2021/2022 

dla absolwentów szkoły podstawowej 

§1 

Regulamin został opracowany na podstawie: 

 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. 

„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz.U. 2020 poz. 910 ze 

zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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). 

• § 11b ust. 2 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. 2020 poz. 493 z późn. zm.) 

 

 

 

Zasady określone w w/w aktach prawnych obowiązują w sprawach nieokreślonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

§2 

Prawo przyjęcia do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR mają absolwenci 

szkoły podstawowej, którzy w 2021 roku uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

Nabór do szkoły odbywa się drogą elektroniczną. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie 

wszystkich wymaganych dokumentów w terminach ściśle określonych w terminarzu rekrutacji, w §5. 

 

 

§3 

OFERTA EDUKACYJNA 

PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SIÓSTR URSZULANEK UR  

1. W roku szkolnym 2021/2022 zostaną otwarte klasy z następującymi rozszerzeniami: 

1A – język polski, historia, język angielski 

1B – biologia, chemia, język angielski, 

 

2. Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języków obcych obowiązkowo 

nauczanych w szkole podstawowej, przy czym pierwszym językiem jest język angielski, natomiast 

drugim: język niemiecki albo język francuski. 

 

3. W ramach zajęć pozalekcyjnych można realizować naukę języka łacińskiego, języka hiszpańskiego 

oraz języka rosyjskiego. 

 

§4 

Kryteria przyjęcia do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR na rok szkolny 

2021/2022 są następujące: 
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1. Przeliczanie punktów: 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE: Liczba punktów Punktacja maksymalna 

1) Język polski 

2) Język angielski 

3) Matematyka 

4) Ocena z przedmiotu wiodącego: 

historii, fizyki, geografii, biologii 

(szczegóły w p.2 tego paragrafu) 

dopuszczający  2   

 
dostateczny  8 

72 punktów (4x18) 

 
dobry 14 

bardzo dobry         17   

celujący 18 

OSIĄGNIĘCIA DODATKOWE:  

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy , 

artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty lub organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie 

szkoły (lista konkursów ogłoszona przez Kuratora Oświaty na 

stronie: 

http://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-

uczniowie/rekrutacja/) 

 

18 punktów   

Aktywność społeczna (stałe zaangażowanie w pracę 

społeczną w charakterze wolontariusza) 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

 

 

3 punkty 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

Punkty za egzamin ósmoklasisty przelicza się: 

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 0,3= 30 pkt 

 

Maksymalnie: 100 punktów 

 

2. Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny są brane pod uwagę przy rekrutacji do klas o 

poszczególnych rozszerzeniach: 

1a - klasa z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, historii i języka angielskiego – 

oceny z języka polskiego, matematyki,  języka angielskiego oraz z historii 

1b - klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii i języka angielskiego – oceny z 

języka polskiego, matematyki,  języka angielskiego oraz z biologii 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty oraz laureaci  

i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez MEN przyjmowani są niezależnie od 

kryteriów podanych w poprzednich punktach. 
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4. Liczba miejsc: 

 

Klasa 1a – planowana liczba miejsc – 30 

Klasa 1b – planowana liczba miejsc – 30 

 

Uczniowie są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania 

planowanego limitu miejsc.  

 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w 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. 

 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w 

trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

Spełnianie wyżej wymienionych kryteriów musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 

złożonymi z dokumentami rekrutacyjnymi. 

§5 

1. Szczegółowy terminarz rekrutacji jest następujący: 

Data Wydarzenie  

od 17 maja do 21 czerwca 2021r., 

do godz. 15.00 

 

1. Wprowadzenie podań przez Internet  

2. Złożenie następujących dokumentów (w przypadku, gdy nasza 

szkoła jest szkołą I wyboru): 

   1) Wydruk elektroniczny podania podpisany przez kandydata  

i co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych lub 

przesłanie podania za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej 

  2) Wniosek o przyjęcie (do pobrania ze  strony  internetowej 

szkoły) 

  3) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 17 maja do 21 czerwca 2021r. 

 

nr tel. 32/ 422 87 50 wew. 33 

lub 

rekrutacjazsurybnik@gmail.com 

3. Rozmowa kandydatów (wspólnie z rodzicami/opiekunami 

prawnymi)*, dla których nasza szkoła jest szkołą I wyboru, z 

wicedyrektorem szkoły lub z osobą wyznaczoną. Na rozmowę uczeń 

przychodzi z kompletem dokumentów wymienionych w punkcie 2. 

*W przypadku absolwentów Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek 

UR obecność rodziców na rozmowie nie jest wymagana.  

 

Od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. 

do godz. 15.00  

 

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie  o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty 

 

22 lipca 2021r. (czwartek) 5. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego 

Sióstr Urszulanek UR  



 

4 

 

23 – 30 lipca 2021r.(do godz. 

15.00) 

6. Termin potwierdzania przez rodziców kandydatów woli 

uczęszczania do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr 

Urszulanek UR poprzez dostarczenie: 

  1) Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

  2) Oryginału zaświadczenia z OKE o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone. 

 

02 sierpnia 2021r. (poniedziałek) 

do godz. 14.00 

7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych  do szkoły 

 

 

 

 

 

§6 

1. Brak odpowiednich dokumentów w wyznaczonych terminach określonych w §5 ust. 1 traktowany 

jest jako rezygnacja z woli uczęszczania do liceum. Po ogłoszeniu listy przyjętych do Publicznego 

Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR, kandydaci przyjęci do szkoły zobowiązani są 

dostarczyć do sekretariatu:  

1) 2 zdjęcia, opisane imieniem i nazwiskiem,  

2) Kartę zdrowia (ze szkolnego gabinetu medycznego), 

3) Deklarację nr 2. dla Ucznia i Rodziców (do pobrania ze  strony  internetowej szkoły). 

 

 

2. W terminie do 05 sierpnia 2021 rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić z pisemnym 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do liceum. Pisemny wniosek 

należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

 

 

Zatwierdził Dyrektor w dniu 05 lutego 2021r. 

 


