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REGULAMIN REKRUTACJI 
DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA MATEJKI 

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

 

 

Na podstawie: 

§11 bab ust. 1 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 ze zm.). 

 

Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty z 27 stycznia 2022 r. w sprawie terminów postępowania 

rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 

 

 

postanawiam co następuje: 

§ 1 

 

Rekrutację do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich 

przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w oparciu o 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). 

 

§ 2 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej, Dyrektor II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich powołuje Komisję 

Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania poszczególnych członków 

komisji.  
§3 

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki  

na rok szkolny 2022/2023  
 

I. Kwalifikacja uczniów do klas pierwszych odbywa się w systemie rekrutacji 

elektronicznej obowiązującej w województwie śląskim. 
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Kandydaci samodzielnie logują się w systemie elektronicznego naboru na stronie 

internetowej: https://slaskie.edu.com.pl/ 

 

II. Terminy rekrutacji i wymagana dokumentacja:  

 

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godziny 1500  –  złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły. 

 

Kandydaci logują się na stronie internetowej: https://slaskie.edu.com.pl/ i składają w szkole 

wygenerowane z systemu wnioski o przyjęcie do szkoły. 

 

Kandydaci wprowadzają przez Internet podania do maksymalnie trzech szkół – szkoła 

pierwsza na liście oznacza szkołę pierwszego wyboru. 

Kandydaci dokonują wyboru klas, w naszej szkole można wybrać kilka klas, a nawet 

wszystkie. 

 

Uwaga:  

Kandydaci zdecydowani by uczęszczać do II LO, powinni wybrać wszystkie klasy.  
W przypadku, gdy Kandydat nie zostanie zakwalifikowany do wybranej przez siebie klasy 

system przydzieli Go do innej klasy w naszej szkole, jeśli tam będą miejsca.  

Po zakończeniu rekrutacji prawdopodobne są jeszcze pojedyncze zmiany między klasami. 

 

Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru wygenerowany przez system wniosek, 

podpisany przez Kandydata oraz prawnych opiekunów. 

 

od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 1500 – dostarczenie do szkoły pierwszego 

wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty.  

 

od 13 lipca do 19 lipca 2022 r.  – praca Komisji rekrutacyjnej: weryfikacja wniosków  

o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków. 

 

20 lipca 2022 r. o godz. 900  – ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy Kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II LO im. Jana Matejki. 

  
od 21 lipca 2022 r. godz. 900 do 28 lipca 2022 r. do godz. 1500  – potwierdzenie przez 

Kandydatów woli przyjęcia, czyli Kandydaci dostarczają, o ile nie zrobili tego wcześniej: 

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,   

2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

Uwaga:  
Dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia w nieprzekraczalnym terminie  

do 28 lipca 2022 r. do godz. 1500 jest warunkiem niezbędnym by Kandydat  

z listy zakwalifikowanych mógł się znaleźć na liście przyjętych. 
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dodatkowo kandydaci dostarczają następujące dokumenty:  

3. wypełniony kwestionariusz Kandydata,  

4. oświadczenie o wyrażeniu życzenia udziału w zajęciach religii lub etyki, lub religii  

i etyki. Uwaga: rodzic może wybrać jedną z trzech opcji:  

a) uczeń będzie uczęszczać zarówno na zajęcia religii jak i etyki, w tym przypadku, obecność 

ucznia/uczennicy na zajęciach religii i etyki będzie obowiązkowa, 

b) uczeń będzie uczęszczać na jedne z tych zajęć, czyli na religię lub etykę, w tym przypadku, 

obecność ucznia/uczennicy na wybranych zajęciach będzie obowiązkowa, 

c) uczeń nie będzie uczęszczać na żadne z tych zajęć. 

 

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia  

w rodzinie. Uwaga: rodzic może wybrać jedną z dwóch opcji:  

a) może wyrazić zgodę na uczestnictwo ucznia/uczennicy w zajęciach wdżr,  

w tym przypadku, obecność ucznia/uczennicy na zajęciach wdżr staje się obowiązkowa, 

b) może nie wyrazić zgody na uczestnictwo ucznia/uczennicy w zajęciach wdżr.  

 

6. dwa zdjęcia legitymacyjne, opisane na odwrocie: imię, nazwisko, data i miejsce 

urodzenia,  

7. karta zdrowia i bilans zdrowia Kandydata – oryginalne dokumenty w zamkniętej 

kopercie. 

29 lipca 2022 r. do godz. 1400 – ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy Kandydatów 

przyjętych do szkoły i listy kandydatów nieprzyjętych. 

 

III. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole 

podstawowej oraz osiągnięcia ucznia:  

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku 

rekrutacji  
200 punktów 

 

Maksymalna liczba punktów  za   egzamin ósmoklasisty 100 punktów 

Za wyniki egzaminu ósmoklasisty z: 

 

 - języka polskiego                    x% razy 0,35 czyli  np. 100% razy 0,35 = 35 pkt 

 - matematyki                            x% razy 0,35 czyli  np. 100% razy 0,35 = 35 pkt 

 

- języka obcego nowożytnego  x% razy 0,3 czyli  np. 100% razy 0,3 = 30 pkt 

 

 

Maksymalna liczba punktów  za  świadectwo  100 punktów 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 

 za świadectwo ósmoklasisty, w tym: 

za oceny na świadectwie – max 4 razy 18 pkt = 72 pkt 

(ocena z matematyki – 18 pkt, ocena z języka polskiego – 18 pkt, 

ocena z I przedmiotu – 18 pkt, ocena z II przedmiotu – 18 pkt) 

100 punktów 
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za świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt 

za wszystkie osiągnięcia w zawodach i konkursach – max 18 pkt 

za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 3 pkt 

 

 

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 

 

Matematyka 
jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

 

Język obcy nowożytny 
jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Zajęcia  wybrane przez 

kandydata: historia, biologia, 

geografia, fizyka, chemia 

lub wiedza o społeczeństwie. 

jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

 

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 
7 punktów 

Stałe zaangażowanie w pracę w charakterze wolontariusza.    
3 punkty 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania  

za wszystkie osiągnięcia – szczegółowy wykaz wszystkich konkursów  

i punktacja znajdują się w §6 ww. rozporządzenia 

18 punktów 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

punktacja znajduje się  

w §8 ww. rozporządzenia 

 

§4 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

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: 

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 
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2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

§5 

 

 

Warunkiem przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach 

Śląskich jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia                            

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz innych dokumentów określonych 

przez dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich 

zgodnie z §3 pkt. II. regulaminu. 

§6 

Do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich  

są przyjmowani absolwenci szkół podstawowych w kolejności wynikającej z ilości 

punktów osiągniętych w wyniku rekrutacji aż do wyczerpania limitu wolnych miejsc.  

 

§7 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z kryteriów na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, bierze się pod uwagę potwierdzone opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru 

kierunku kształcenia, a w razie potrzeby kryteria ustawowe (różnicujące), ale tylko wtedy, 

gdy dostarczono wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.   

 

§8 

Kandydaci do szkoły, którzy ukończyli za granicą szkołę równorzędną polskiej 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. O przyjęciu decyduje Dyrektor Szkoły. 

 

§9 

W przypadku nie wyczerpania limitu wolnych miejsc do klas pierwszych, podania o przyjęcie 

należy składać w terminach postępowania uzupełniającego. 

 

§10 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty, laureaci 

konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych 

województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów podanych  

w poprzednich punktach.   
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§11 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek  

o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a 

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. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

 

 

§12 

Przepisy § 11bab ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z 

wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości 

także na stronach internetowych tych jednostek 

 

§13 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

 

 

 

JOANNA SIWCZYK 

Dyrektor 

II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana Matejki 

              w Siemianowicach Śl. 
 

 

 

 

Siemianowice Śląskie, 28.02.2022 r.  
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