Regulamin rekrutacji
do Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
i Salezjańskiego Publicznego Technikum
na rok szkolny 2021/2022
Podstawa prawna:

- 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. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r., poz. 4).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie 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.).
- Komunikat MEN z 28 stycznia 2021 r. - Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2021/2022
§1
Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Salezjańskiego Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego i Salezjańskiego Publicznego Technikum w Świętochłowicach.
§2
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Salezjańskiego Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego i Salezjańskiego Publicznego Technikum dyrektor powołuje szkolną
komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) podanie kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów
przyjęć zawartych w statucie szkoły;
2) ustalenie i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, na podstawie
wyników postępowania kwalifikacyjnego;
3) ogłoszenie listy uczniów przyjętych do poszczególnych klas;
4) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
§3
1. Zgodnie z podstawą prawną prawo ubiegania się o przyjęcie do Salezjańskiego Publicznego
Liceum Ogólnokształcącego i Salezjańskiego Publicznego Technikum w Świętochłowicach
mają uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskają świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej.
2. W Salezjańskim Publicznym Liceum Ogólnokształcącym i Salezjańskim Publicznym
Technikum w Świętochłowicach religia jest przedmiotem obowiązkowym.
3. Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące i Salezjańskie Publiczne Technikum
prowadzą nabór w systemie scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
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4. Przystąpienie kandydata do scentralizowanej rekrutacji elektronicznej jest równoznaczne z
akceptacją jej wyników zarówno przez niego jak i jego rodziców lub prawnych opiekunów.
5. W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest otwarcie trzech oddziałów
ogólnokształcącego i jednego oddziału technikum w zawodzie technik informatyk.

liceum

6. Kształcenie w liceum na poziomie rozszerzonym będzie prowadzone w następujących grupach,
gdzie przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą:
1) klasa dyplomatyczna: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie;
2) klasa politechniczna: matematyka, język angielski, informatyka;
3) klasa medyczna: biologia, chemia, język angielski.
§4
Kandydaci wybierający Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące lub Salezjańskie
Publiczne Technikum jako szkołę pierwszego wyboru, składają następujące dokumenty:
1) podanie (druk wygenerowany przez system rekrutacji elektronicznej);
2) karta informacyjna (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły);
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, w przypadku kandydatów niepełnosprawnych;
4) dwa zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem wraz datą urodzenia;
5) oświadczenie o ochronie danych osobowych (druk do pobrania lub w sekretariacie),
6) karta zdrowia.
7) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
8) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Dokumenty składa się do skrzynki podawczej znajdującej się w sekretariacie szkoły w terminie
przewidzianym w Terminarzu, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny.
§5
1.Szczegółowe kryteria przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej oraz
szczególne osiągnięcia ucznia .
KRYTERIUM

PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA

Oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.
JĘZYK POLSKI

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT
DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 14 PKT
BARDZO DOBRY – 17 PKT
CELUJĄCY - 18 PKT

MATEMATYKA

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT
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DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 14 PKT
BARDZO DOBRY – 17 PKT
CELUJĄCY - 18 PKT
JĘZYK OBCY
NOWOŻYTNY

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT
DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 14 PKT
BARDZO DOBRY – 17 PKT
CELUJĄCY - 18 PKT

WYBRANE
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA
EDUKACYJNE

DOPUSZCZAJĄCY - 2 PKT
DOSTATECZNY - 8 PKT
DOBRY - 14 PKT
BARDZO DOBRY – 17 PKT
CELUJĄCY - 18 PKT

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 PKT
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Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień́ :
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się̨ 7 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się̨ 5 pkt.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem zorganizowanym przez kuratora oświaty:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o
systemie oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
szczeblu:
- międzynarodowym – 4 pkt,
- krajowym – 3 pkt,
- wojewódzkim – 2 pkt,
- powiatowym – 1 pkt.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych powyżej, 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.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu.- 3 PKT
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Egzamin ósmoklasisty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
JĘZYK POLSKI

0,35 punktu za każdy uzyskany punkt procentowy

MATEMATYKA

0,35 punktu za każdy uzyskany punkt procentowy

JĘZYK OBCY
NOWOŻYTNY

0,30 punktu za każdy uzyskany punkt procentowy

2. Wybranymi obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, za które przyznawane są punkty
rekrutacyjne są:
1) dla klasy dyplomatycznej:
a) język polski;
b) matematyka;
c) język angielski;
d) najlepiej oceniony przedmiot z: wiedza o społeczeństwie lub historia;
2) dla klasy medycznej:
a) język polski;
b) matematyka;
c) język angielski;
d) najlepiej oceniony przedmiot z: chemia lub biologia;

3) dla klasy politechnicznej:
a) język polski;
b) język angielski;
c) matematyka;
d) najlepiej oceniony przedmiot z: informatyka lub fizyka;

4) dla klasy technikum informatycznego:
a) język polski;
b) matematyka;
c) język angielski;
d) najlepiej oceniony przedmiot z: informatyka lub fizyka.
§6
Terminarz rekrutacji:
1. 17 maja-21 czerwca 2021r do godz. 15:00 (w postępowaniu uzupełniającym od 3 sierpnia
do 5 sierpnia 2021r) termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co
najmniej jednego rodzica / opiekuna prawnego) wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym,
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2. 25 czerwca – 14 lipca 2021 – do godz. 15.00 – termin dostarczenia do szkoły świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
3. 14.07.2021 - (w postępowaniu uzupełniającym do 5 sierpnia 2021r.) weryfikacja przez
komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,
4. 22 lipca 2021 r. (w postępowaniu uzupełniającym 16 sierpnia 2021 r.) podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, z
podziałem na oddziały.
5. od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz.15:00 (w postępowaniu uzupełniającym od
17 do 20 sierpnia 2021 r. do godziny 15.00) potwierdzenie przez kandydata, woli
uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały dostarczone
wcześniej, a w przypadku kandydatów do Salezjańskiego Publicznego Technikum
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanego przez lekarza medycyny pracy. (W przypadku
braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub
kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do
godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu.
Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został
przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z
rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego
został przyjęty.)
6. Jeżeli kandydat potwierdza wolę uczęszczania do szkoły, która nie została wybrana jako szkoła
pierwszego wyboru, kandydat jest zobowiązany dostarczyć dodatkowo brakujące dokumenty
wymienione w § 4.
7. 2 sierpnia 2021 roku do godz. 14:00 (w postępowaniu uzupełniającym 23 sierpnia 2021 r.)

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
8. 5 sierpnia 2021 roku ( w postępowaniu uzupełniającym 26 sierpnia 2021r) upływa termin

składania wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od
wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia)


wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3
dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

 rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez dyrektora szkoły – do
3 dni od dnia złożenia odwołania.
§7
1. Maksymalna liczba uczniów w oddziale liceum ogólnokształcącym nie powinna przekraczać 30
osób, w tym 28 osób zostanie przyjętych według powyższych kryteriów, a dwa miejsca ze
względu na charakter szkoły, pozostają w gestii dyrektora. W przypadku małej ilości
kandydatów szkoła może wycofać się z naboru do danej klasy.
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2. Maksymalna liczba uczniów w oddziale technikum nie powinna przekraczać 24 osób, w tym 22
osoby zostaną przyjęte według powyższych kryteriów, a dwa miejsca ze względu na charakter
szkoły, pozostają w gestii dyrektora. W przypadku małej ilości kandydatów szkoła może
wycofać się z naboru do danej klasy
3. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci zgodnie z zapisami prawa
oświatowego.

7

