
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych  
III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  

im. Z. Herberta w Żorach w roku szkolnym 2022/2023 
 

§1. 
Podstawa prawna: 

1. 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 2019 r. poz. 1148 ze zm.) 

2. § 11baa 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. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

3. Art. 154 ust. 1 pkt. 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 
2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

 
§2. 

1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2022/2023 
przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.  
Adres elektronicznej rekrutacji: https://slaskie.edu.com.pl 
 
2. Całością prac związanych z przyjęciem kandydata do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja 
Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Żorach. 

 
§3. 

Kandydaci składają dokumenty w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, 
zamieszczone na stronie szkoły w szczegółowym harmonogramie rekrutacji: 
 
1. do klas mistrzostwa sportowego – od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00  
– kandydatów obowiązuje próba sprawności fizycznej – dotyczy wszystkich kandydatów, którzy na 
swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę mistrzostwa sportowego  
 
2. do pozostałych klas – od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 

 
§4. 

Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023: 
 
1A Klasa mundurowa  policyjno – prawna z elementami technik śledczych: przedmioty 
rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, historia; języki obce: j.angielski, drugi język do wyboru: 
j.niemiecki lub j.francuski 
 
1B Klasa biomedyczna z elementami kosmetologii: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia; 
języki obce: j.angielski, drugi język do wyboru: j.niemiecki lub j.włoski. 
 
1C Klasa mundurowa strażacka z ratownictwem medycznym: przedmioty rozszerzone: biologia, 
j.angielski; języki obce: j.angielski, drugi język do wyboru: j.niemiecki lub j.włoski. 
 
1D Klasa mundurowa wojskowa: przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, j.angielski; 
języki obce: j.angielski, drugi język do wyboru: j.niemiecki lub j.włoski. 
 
1E Klasa mistrzostwa sportowego: piłka siatkowa dziewcząt - MUKS SARI Żor; przedmioty 
rozszerzone: j. angielski, biologia; języki obce: j.angielski oraz j.włoski  
 

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobzg4ydm
https://slaskie.edu.com.pl/


1F Klasa mistrzostwa sportowego: piłka ręczna dziewcząt - MTS Żory; przedmioty rozszerzone: j. 
angielski, biologia; języki obce: j.angielski oraz j.włoski  

 
§5. 

1. Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. 
2. Grupa językowa drugiego języka obcego (język do wyboru) zostanie utworzona jeżeli zbierze się 
odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie 
uczeń będzie musiał wybrać inną grupę. 

 
§6. 

Do klasy pierwszej liceum przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty a w przypadku kandydatów do klas 
mistrzostwa sportowego uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej. 

 
§7. 

 
1. O miejscu na liście kandydatów do danej klasy A do D decyduje suma punktów za egzamin 
ósmoklasisty oraz za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 200 
punktów). 
 
2. O miejscu na liście kandydatów do klas mistrzostwa sportowego decyduje suma punktów za 
próby sprawności fizycznej, za egzamin ósmoklasisty oraz za świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej (maksymalnie 300 punktów). Za test sprawności fizycznej można uzyskać maksymalnie 
100 punktów. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli próby sprawności fizycznej jest 
większa od liczby miejsc stosuje się kryteria opisane w punkcie 3 i 4 
 
3. Za egzamin ósmoklasisty można otrzymać maksymalnie 100 punktów: 
uzyskany procent z języka polskiego (max 100%)     100%x0,35 = 35pkt 
uzyskany procent z matematyki (max 100%)    100%x0,35 = 35pkt 
uzyskany procent z języka obcego nowożytnego (max 100%)  100%x0,30 = 30pkt 
 
4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej można uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

 
 
Zajęcia edukacyjne, z 
których oceny będą 
przeliczane na punkty1) 
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Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach wymienione na świadectwie 
 ukończenia szkoły podstawowej2) 

18 pkt 

Aktywność na rzecz innych ludzi 3pkt 

 
1) Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej: 

celujący   – 18 punktów, 
bardzo dobry   – 17 punktów, 
dobry    – 14 punktów, 
dostateczny   – 8 punktów, 
dopuszczający  – 2 punkty. 
 

2) Według wykazu zamieszczonego na stronie kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych 
według wykazu MEN. 
 



5. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty oraz laureaci i 
finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez MEiN przyjmowani są niezależnie od 
ustalonych wyżej kryteriów pod warunkiem, iż są oni absolwentami szkoły podstawowej. 
 
6. Za osiągnięcia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w zakresie 
aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
– przyznaje się 3 punkty;  
 
7) Za szczególne osiągnięcia ucznia w konkursach i zawodach wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły:  
 
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

▪ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;  

▪ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów; 

▪ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 
 
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 
kuratora oświaty:   

▪ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;  

▪ dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 7 punktów;   

▪ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 
się 5 punktów;   

▪ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;  

▪ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  

▪ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  
 
c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w literach a)-b), 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 
terenie szkoły, na szczeblu:  

▪ międzynarodowym  – przyznaje się 4 punkty, 

▪ krajowym   – przyznaje się 3 punkty;  

▪ wojewódzkim  – przyznaje się 2 punkty;   

▪ powiatowym  – przyznaje się 1 punkt. 
 
8. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 
wiedzy, artystycznych i sportowych, 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.   
 
9. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę 
łącznie następujące kryteria: 

1. wielodzietność rodziny kandydata 
2. niepełnosprawność kandydata 
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą– wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm., z 2020 r. poz. 374) 
zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy. 


