REGULAMIN NABORU ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
DO KLAS PIERWSZYCH
W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. JERZEGO KUKUCZKI W RYBNIKU
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późniejszymi zmianami)
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59
z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 177).
 Rozporządzenie MEN 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. poz.
493 ze zm.)
 Informacja Ministra Edukacji i Nauki w sprawie terminów postępowania
rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na
rok szkolny 2022/2023
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje
Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 3.
2. W roku 2022 nabór do szkół ponadpodstawowych w Rybniku jest przeprowadzany
tylko w formie elektronicznej.
§2
OFERTA EDUKACYJNA
Rekrutacja w V LO na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona do ośmiu klas
pierwszych – czterech oddziałów kształcenia ogólnego, trzech oddziałów mistrzostwa
sportowego oraz jednego oddziału o statusie klasy integracyjnej.
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MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

INTEGRACYJNY

OGÓLNY

ODDZIAŁ

Oferta edukacyjna szkoły dla kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym
2022/23.
Pakiety przedmiotów rozszerzonych oraz dodatkowych dla poszczególnych oddziałów

PROFIL

PRZEDMIOTY
O ROZSZERZONEJ
PODSTAWIE
PROGRAMOWEJ

PRZEDMIOTY DODATKOWE

DZIENNIKARSKI
2 oddziały

JĘZYK POLSKI
WOS

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
JĘZYK ANGIELSKI W PRAKTYCE

MEDYCZNY

BIOLOGIA
CHEMIA

OCHRONA ZDROWIA I ŻYCIA
CZŁOWIEKA
MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH
JĘZYK ANGIELSKI W PRAKTYCE

EUROPEJSKI

JĘZYK ANGIELSKI
GEOGRAFIA

JĘZYK NIEMIECKI W PRAKTYCE
MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH

ARTYSTYCZNO - FILMOWY

JĘZYK POLSKI
HISTORIA

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
EDUKACJA FILMOWA
JĘZYK ANGIELSKI W PRAKTYCE

PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW

PIŁKA SIATKOWA
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
2 oddziały

JĘZYK POLSKI
BIOLOGIA

JĘZYK POLSKI
BIOLOGIA

MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH
JĘZYK ANGIELSKI W PRAKTYCE

MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH
JĘZYK ANGIELSKI W PRAKTYCE

We wszystkich oddziałach językiem obcym wiodącym jest język angielski, a drugim język niemiecki (za wyjątkiem
oddziału integracyjnego o profilu artystyczno-filmowym, w którym drugi język jest do wyboru pomiędzy
niemieckim i francuskim
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§3
HARMONOGRAM REKRUTACJI ORAZ WYMAGANA DOKUMENTACJA
RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

Złożenie wniosku (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji
podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z ewentualnymi
dokumentami uzupełniającymi z wyłączeniem szkół i oddziałów
prowadzących szkolenie sportowe
Złożenie wniosku (wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji
podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej przez kandydatów do
oddziałów, w których prowadzone jest szkolenie sportowe
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas
sportowych i mistrzostwa sportowego

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

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o
wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualne złożenie nowego
wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z
uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 16 maja 2022 r.
do 30 maja 2022 r.
do godz. 15.00
od 31 maja do 13 czerwca
2022 r.
II termin do 7 lipca
do 15 czerwca 2022
II termin do 8 lipca
od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

20 lipca 2022

od 21 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
29 lipca 2022
do godz. 14.00

§4
ODWOŁANIA OD WYNIKU REKRUTACJI
1. Wszelkie odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy składać do
Dyrektora Szkoły w terminach i na zasadach określonych w wymienionej w § 1
ustawie.
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§5
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW I AKCEPTACJI OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyzna punkty według zasad zamieszczonych w poniższych
tabelach:
ZAGADNIENIE

PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

PUNKTACJA
MAKSYMALNA
100 punktów

Dopuszczający
2 punkty
Dostateczny
8 punktów
Język polski
Dobry
14 punktów
18 punktów
Bardzo dobry
17 punktów
Celujący
18 punktów
Matematyka
jak w przypadku j. polskiego
18
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne
jak w przypadku j. polskiego
18
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne
jak w przypadku j. polskiego
18
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
7 punktów
Inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy,
Szczegółowa punktacja konkursów
artystycznych i sportowych lub konkursy inne,
zgodnie z rozporządzeniem MEN
18 punktów
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
z dnia 11 września 2019 r. §6
podstawowej
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w
Zgodnie z rozporządzeniem MEN
tym na rzecz środowiska szkolnego, w
3 punkty
z dnia 11 września 2019 r. §7
szczególności w formie wolontariatu
Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty
Zasady punktacji zgodne z rozporządzeniem MEN
przez dyrektora Okręgowej Komisji
z dnia 11 września 2019 r. §8
Egzaminacyjnej
Egzamin ósmoklasisty
100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu:
maksymalnie 35 punktów
 język polski – 0,35 punktu za każdy
uzyskany procent,
maksymalnie 35 punktów
 matematyka – 0,35 punktu za każdy
uzyskany procent,
maksymalnie 30 punktów
 język obcy nowożytny – 0,3 punktu za
każdy uzyskany procent.
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji
200 punktów

Uwaga:
W rekrutacji do oddziałów sportowych dodatkowo przyznawane są punkty za wyniki prób
sprawności fizycznej. Maksymalna ilość punktów za testy sprawnościowe: 50.
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§6
WYKAZ WYBRANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW KLAS,
Z KTÓRYCH OCENY BĘDĄ PRZELICZANE NA PUNKTY
W procesie rekrutacji punkty otrzymuje się za oceny uzyskane z języka polskiego
i matematyki oraz dwóch przedmiotów w zależności od profilu:
Profil
dziennikarski
medyczny
europejski
artystyczno-filmowy
mistrzostwa sportowego

Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
język obcy (ten, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę)
biologia lub chemia (ten, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę
język obcy (ten, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę
geografia
język obcy (ten, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę)
historia
język obcy (ten, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę)
biologia
język obcy (ten, z którego kandydat otrzymał wyższą ocenę)

§7
PRZYJĘCIA DO KLASY SPORTOWEJ, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
1. Kandydat do klasy sportowej / mistrzostwa sportowego musi zaliczyć próby
sprawności fizycznej oraz przedstawić:
a) opinię lekarską, potwierdzającą bardzo dobry stan zdrowia wydaną przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego
lekarza,
b) pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczęszczanie do klasy
sportowej (do pobrania na stronie szkoły).
2. Procedura sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla dziewcząt ubiegających się
o przyjęcie do klasy o profilu piłka siatkowa:
a) terminy:
 pierwszy termin: 6 czerwca godz. 16.30
 termin rezerwowy: 9 czerwca 2022 r. godz. 16.30
 II termin zostanie wyznaczony po uzgodnieniu z kandydatami .
b) miejsce: sala gimnastyczna w ZS3.
c) specyfikacja testów zgodna z unifikacją PZPŚ
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3. Procedura sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla chłopców ubiegających się
o przyjęcie do klasy o profilu piłka siatkowa:
d) terminy:
 pierwszy termin: 7 czerwca godz. 17.00
 termin rezerwowy: 9 czerwca 2022 r. godz. 17.00
 II termin zostanie wyznaczony po uzgodnieniu z kandydatami .
e) miejsce: hala sportowa przy SP 10 w Rybniku.
f) specyfikacja testów zgodna z unifikacją PZPŚ

4. Procedura sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla chłopców ubiegających się
o przyjęcie do klasy o profilu piłka nożna:
a) terminy:
 pierwszy termin: 3 czerwca, godz. 16.30,
 termin rezerwowy: 10 czerwca, godz. 16.30
 ewentualny II termin zostanie wyznaczony po uzgodnieniu z kandydatami
b) miejsce: boisko przy Zespole Szkół nr 3 w Rybniku (ul. Orzepowicka 15A),
c ) specyfikacja testów zgodna z unifikacją PZPN
§8
UWAGI KOŃCOWE
1. Uczniowie przyjmowani są do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą
punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
2. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do danej klasy szkoła zastrzega
sobie prawo zmiany proponowanego typu oddziału, zapewniając uczniom
możliwość wyboru.
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