Pawłowice, 28.02.2022 r.

Regulamin rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum
oraz Branżowej Szkoły I Stopnia
na rok szkolny 2022/2023
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach
§1
Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach na rok szkolny 2022/2023
odbywa się rekrutacja elektroniczna scentralizowana.
§2
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych jako wynik:
a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego po ósmej klasie szkoły
podstawowej;
b) liczby punktów uzyskanych za oceny z następujących przedmiotów obowiązkowych zajęć
edukacyjnych:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
• IA - klasa dwujęzyczna z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania: język polski,
matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot wybrany spośród następujących: historia, WOS,
geografia, język obcy;
• IB - klasa ogólna z rozszerzeniami humanistycznymi: język polski, matematyka, język angielski oraz
jeden przedmiot wybrany spośród następujących: historia, WOS, geografia, język obcy;
• IC - klasa ogólna z rozszerzeniami z przedmiotów ścisłych: język polski, matematyka, język angielski
oraz jeden przedmiot wybrany spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia;
• ID - klasa mundurowa: język polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot wybrany
spośród następujących: historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka;
• IE - klasa medyczna: język polski, matematyka, język angielski oraz jeden przedmiot wybrany
spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia;
• IF – oddział mistrzostwa sportowego w pływaniu: język polski, matematyka, język angielski oraz
jeden przedmiot wybrany spośród następujących: historia, WOS, geografia, język obcy. Szczegółowe
zasady naboru do tego oddziału znajdują się na końcu regulaminu.
• IG NOWOŚĆ! klasa informatyczna: język polski, matematyka, informatyka oraz jeden przedmiot
wybrany spośród następujących: fizyka, chemia, geografia, język angielski, biologia

W roku szkolnym 2022/2023 możliwe jest utworzenie klas łączonych liceum, np. klasa medyczna +
ogólna. W przypadku klas łączonych (np. medycznej i ogólnej) dodatkowe zajęcia (np. medyczne, język
angielski w medycynie) będą realizowali tylko uczniowie z danej grupy. Pozostałe zajęcia edukacyjne,
np. język polski, wszyscy uczniowie będą realizowali razem.

TECHNIKUM kształcące w zawodach:
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• klasa I CK (technik chłodnictwa i klimatyzacji): język polski, matematyka, informatyka oraz jeden
przedmiot wybrany spośród następujących: fizyka, chemia, biologia, geografia;
• klasa I TL (technik logistyk): język polski, matematyka, geografia, wybrany język obcy;
• klasa I TE (technik elektryk): język polski, matematyka, informatyka oraz jeden przedmiot wybrany
spośród następujących: fizyka, chemia;
• NOWOŚĆ! klasa I TM (technik mechanik): język polski, matematyka, informatyka oraz jeden
przedmiot wybrany spośród następujących: fizyka, chemia;
• klasa I TR (technik rachunkowości): język polski, matematyka, geografia, wybrany język obcy.
W roku szkolnym 2022/2023 możliwe jest utworzenie oddziałów łączonych, dwuzawodowych, np.:
technik logistyk + technik rachunkowości, technik elektryk + technik chłodnictwa i klimatyzacji.
W każdym z ww. oddziałów możemy przyjąć max. 32 uczniów, co oznacza, że możemy przyjąć 16
uczniów uczących się danego zawodu. W oddziałach dwuzawodowych wszystkie przedmioty ogólne
(np. język polski, matematyka) będą realizowane wspólnie w ramach jednej klasy, a przedmioty
zawodowe i zajęcia praktyczne – w grupach z poszczególnego zawodu.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:
• klasa I BR (wielozawodowa): język polski, matematyka, wybrany język obcy, geografia.
W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otworzyć 1 klasę - oddział wielozawodowy. Naukę w
Branżowej Szkole I Stopnia w Pawłowicach rozpoczynasz jako młodociany pracownik.
Warunkiem rozpoczęcia nauki jako młodociany pracownik oprócz kryteriów obowiązujących
wszystkich, jest nawiązanie stosunku pracy z uprawnionym podmiotem gospodarczym (zakładem
rzemieślniczym) oraz dołączenie do oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
z dniem 1 września 2022 r., a z dniem 1 września 2022 r. umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego.
2. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia
ucznia:
Zagadnienie
Język polski
Matematyka

Punktacja szczegółowa
dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Trzecie wybrane
jak w przypadku języka
zajęcie edukacyjne
polskiego i matematyki
Czwarte wybrane
jak w przypadku języka
zajęcie edukacyjne
polskiego i matematyki
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z
wyróżnieniem
1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty
tytułu:
a) finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów;
b) laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
punktów;
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Punktacja maksymalna
Język polski – 18 punktów
Matematyka – 18 punktów

18 punktów
18 punktów
7 punktów
W przypadku gdy kandydat ma
więcej niż jedno szczególne
osiągniecie z takich samych
zawodów
wiedzy,
artystycznych i sportowych, o
których mowa w punktach

c) finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
punktów.
2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim tytułu:
a) finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania w szkole artystycznej – 10
punktów;
b) laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania w szkole artystycznej –
4 punkty;
c) finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3
punkty.
3.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –
10 punktów;
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 punktów;
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 punktów;
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów;
e)
tytułu
laureata
konkursu
tematycznego
lub
interdyscyplinarnego – 5 punktów;
f)
tytułu
finalisty
konkursu
tematycznego
lub
interdyscyplinarnego – 3 punkty.
4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub
turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania w szkole artystycznej – 10 punktów;
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania w szkole artystycznej – 7 punktów;
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów;
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania w szkole
artystycznej – 7 punktów;
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 3 punkty;
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 2 punkty.
5. 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:
a) międzynarodowym – 4 punkty;
b) krajowym – 3 punkty;
c) wojewódzkim – 2 punkty;
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1 – 5, na tym samym szczeblu
oraz z 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 punktów

d) powiatowym – 1 punkt.
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w charakterze
wolontariusza.*

3 punkty

*wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do
egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz
ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z
języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 35 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
- dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej
w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 30 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
- dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do
danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na
podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza
się na punkty, w sposób określony w ust. 13, oceny wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego
przedmiotu, z którego
przeprowadzany jest egzamin
ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
Egzamin ósmoklasisty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego mnoży się przez 0,35,
b) matematyki mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego
nowożytnego mnoży się przez 0,30
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku
rekrutacji przez absolwenta szkoły podstawowej

100 punktów

maksymalnie 35 punktów
maksymalnie 35 punktów
maksymalnie 30 punktów
200 punktów

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą
punktów.
4. Ustala się limit max. 32 miejsc w każdym oddziale (klasie).
§3
Terminy rekrutacji:
Termin postępowania
rekrutacyjnego

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
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Czynności

od 16 maja 2022 r.
do 30 maja 2022 r.
do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r.
do 3 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r.
do 3 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

I termin 8 czerwca o od 4 sierpnia 2022 r.
godz. 15:00
do 8 sierpnia 2022 r.
II termin* 6 lipca 2022 r.
o godz. 9:00
6 czerwca 2022, godz. od 4 sierpnia 2022 r.
14:30 na
pływalni do 8 sierpnia 2022 r.
Wodny
Raj
w
Pawłowicach;
II termin* 30 czerwca
2022,
godz. 14:30 na pływalni
Wodny
Raj
w
Pawłowicach

I termin: do 15 czerwca do 11 sierpnia 2022 r
2022 r.
II termin*: 3 do 8 lipca
2022 r.
od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

do 19 lipca 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r

20 lipca 2022 r

12 sierpnia 2022 r.

od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r.
do 17 sierpnia 2022 r.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku
wraz z dokumentami (podpisanego przez co
najmniej
jednego
rodzica/prawnego
opiekuna) o przyjęcie do oddziału
dwujęzycznego
oraz
oddziału
prowadzącego szkolenie sportowe w szkole
ponadpodstawowej
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami (podpisanego przez co
najmniej
jednego
rodzica/prawnego
opiekuna) z wyłączeniem oddziału
dwujęzycznego
oraz
oddziału
prowadzącego szkolenie sportowe w szkole
ponadpodstawowej
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji
językowych.
Szczegółowe informacje nt. rekrutacji do
klasy dwujęzycznej znajdują się na stronie
internetowej szkoły w zakładce: Rekrutacja
2022.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
Od kandydata wymagane są ważne badania
lekarskie,
zaświadczające o braku
przeciwwskazań do uprawiania sportu
(pływania) w oddziale mistrzostwa
sportowego w szkole ponadpodstawowej.
Zaświadczenie może być wydane m. in.
przez
lekarza rodzinnego. Należy
przedstawić je trenerowi w dniu
przeprowadzenia
próby
sprawności
fizycznej.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy
uzyskali
pozytywny
wynik
sprawdzianu kompetencji językowych i
prób sprawności fizycznej.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o
świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o
zaświadczenie o
wyniku egzaminu
ósmoklasisty oraz złożenie nowego
wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę
szkół, do których kandyduje
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły.
Ogłoszenie
list
kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do szkoły
Wydanie przez szkołę skierowań na badania
lekarskie dla kandydatów do technikum i
szkoły branżowej I stopnia.
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od 21 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Po ustaleniu z ośrodkiem
medycyny pracy zostanie
podany
termin
przeprowadzenia badań
dla
kandydatów
do
technikum i branżowej
szkoły I stopnia w
rekrutacji uzupełniającej.
Termin będzie podany na
stronie
internetowej
szkoły.
od 16 sierpnia 2022 r.
do 18 sierpnia 2022 r. do
godz. 15.00

Badania
profilaktyczne/lekarskie
dla
uczniów/kandydatów do technikum i szkoły
branżowej I stopnia odbędą się w podanych
obok terminach.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli
uczęszczania do wybranej szkoły poprzez
dostarczenie
oryginału
świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu
zewnętrznego (o ile nie zostały złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
a w przypadku szkoły
prowadzącej
kształcenie
zawodowe
–
także
zaświadczenia
lekarskiego o braku
przeciwwskazań do podjęcia praktycznej
nauki zawodu (art.134 ustawy Prawo
oświatowe) i/lub braku przeciwwskazań
zdrowotnych i psychologicznych do
kierowania pojazdami.
29 lipca 2022 r.
19 sierpnia 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy
do godz.14.00
do godz.14.00
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
szkoły.
do 5 sierpnia 2022 r.
do 25 sierpnia 2022 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o
sporządzenie
uzasadnienia
odmowy
przyjęcia.
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia
uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania
przyjęcia
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
szkoły
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
* II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do
sprawdzianu kompetencji językowych lub prób sprawności fizycznej w pierwszym terminie.
§4
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej wydrukowane z systemu rekrutacji (podpisane przez
kandydata i co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów).
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Karta zdrowia.
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5. Dwie fotografie.
6. Kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia – zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do wykonania zawodu wydane przez upoważnionego lekarza.
7. Kandydaci do oddziału wielozawodowego w branżowej szkole I stopnia - zaświadczenie od
pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1
września 2022 r. (dotyczy uczniów pracowników młodocianych).
8. Kwestionariusz osobowy (wzór dokumentu do wypełnienia otrzymają kandydaci zakwalifikowani do
szkoły).
9. Od kandydata do oddziału mistrzostwa sportowego w pływaniu wymagane są ważne badania
lekarskie, zaświadczające o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (pływania) w oddziale
mistrzostwa sportowego w szkole ponadpodstawowej. Zaświadczenie może być wydane m. in. przez
lekarza rodzinnego. Należy przedstawić je trenerowi w dniu przeprowadzenia próby sprawności
fizycznej.
§5
Zasady przyznawania punktów niezbędnych do przyjęcia do klasy mistrzostwa sportowego w
pływaniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach na rok szkolnym 2022/2023
1. O przyjęciu do klasy mistrzostwa sportowego o profilu pływanie będzie decydować suma
punktów, którą zdobędzie kandydat zgodnie z zasadami opisany poniżej.
Maksymalnie można zdobyć 460 pkt.
- punkty za oceny ze świadectwa i wyniki z egzaminu ósmoklasisty: maksymalnie 200 pkt.;
- punkty uzyskane z prób sprawności fizycznej* obliczonej wg skali poniżej, maksymalnie 200 pkt.
Punkty z próby sprawności fizycznej wg tabeli
PZP
450
440-420
410-390
380-360
350-330
320-300
290-270
260-240
230-210
200-180
170-160
150

Liczba punktów do rekrutacji do klasy
mistrzostwa sportowego w ZSO
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
105
100

*Zestaw prób sprawności fizycznej zgodny z wymogami PZP obowiązującymi w roku szkolnym
2022/2023 – dostępny na stronie internetowej ZSO Pawłowice pod adresem:
https://zso.pawlowice.edu.pl/rekrutacja-2019/szkola/liceum/oddzial-mistrzostwa-sportowegowplywaniu
2. Minimalny próg punktowy, potrzebny do pozytywnego zaliczenia prób sprawności fizycznej w
łącznym wyniku testów wynosi 150 punktów.

Strona 7 z 9

- punkty uzyskane za klasę sportową wg tabeli PZP dla zawodników 15-letnich, maksymalnie 60 pkt.
I
Dziewczyny
Chłopcy
Punkty do przyjęcia do klasy
mistrzostwa sportowego w ZSO

400
400
60

II
300
300
50

II/17-18
200
200
40

II/16
150
150
30

II/15
100
100
20

II/14
50
50
10

- punkty uzyskane za klasę sportową wg tabeli PZP dla zawodników 14-letnich, maksymalnie 60 pkt.
II
II/17-18
II/16
II/15
II/14
II/13
Dziewczyny
400
300
200
150
100
50
Chłopcy
400
300
200
150
100
50
Punkty do przyjęcia do klasy
60
50
40
30
20
10
mistrzostwa sportowego w ZSO

Sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej
z językiem angielskim
Regulamin

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się w budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im .Jana Pawła II w Pawłowicach lub w formie zdalnej, w zależności od
sytuacji epidemicznej w Polsce.
1. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych jest warunkiem podjęcia
postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej.
2. Sprawdzian kompetencji ma formę pisemną, trwa 60 minut. Z testu można uzyskać
maksymalnie 50 pkt.
3. Kandydat uzyska pozytywny wynik, jeżeli osiągnie 50% punktów, czyli 25 punktów.
4. Test sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie A2+/B1.
5. Test przeprowadzi i sprawdzi komisja powołana przez Dyrektora ZSO w Pawłowicach.
6. Uczniowie – kandydaci powinni zgłosić się do wyznaczonej sali 15 minut przed
rozpoczęciem testu. Na test należy zabrać ze sobą legitymację szkolną. Jeżeli
sprawdzian odbędzie się w formie zdalnej, kandydaci zostaną poinformowani o formie
jego przeprowadzenia.
7. Uczniowie rozwiązują test samodzielnie, nie mogą korzystać z żadnych pomocy
dydaktycznych.
8. O zakwalifikowaniu na listę przyjętych do klasy dwujęzycznej zdecyduje suma
punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz ze sprawdzianu kompetencji
językowych.
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