
 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych  na rok szkolny 2022/2023 

w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VI im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”  

w Opolu 

Na podstawie:  

PODSTAWA PRAWNA: 

 art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.); 
 rozporządzenie  MEN z  dnia  21  sierpnia  2019  r.  w  sprawie  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737); 
 zarządzenie  nr  1  Opolskiego  Kuratora  Oświaty  z  dnia  26  stycznia  2022  r.  w  sprawie  terminów  postępowania 

rekrutacyjnego,  a  także  terminów  składania  dokumentów  do  klas  pierwszych  szkół  ponadpodstawowych  i  klas 
wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, szkół policealnych, 
branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 (załącznik nr 1); 

 zarządzenie  nr  3 Opolskiego  Kuratora Oświaty  z  dnia  28  lutego  2022  r. w  sprawie  zawodów wiedzy,  artystycznych 
 i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które 
mogą  być  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej  oraz miejsc  uznanych  za  wysokie  w  tych 
zawodach w roku szkolnym 2021/2022 w województwie opolskim; 

 § 11a, § 11b, ust. 1 i § 11bab rozporządzenia 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 z późn. zm.). 

 

§1 

Postępowanie kwalifikacyjne: 

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję rekrutacyjną w składzie: 

     1.  Przewodniczący komisji – wicedyrektor PLO nr VI w Opolu 

     2. Członkowie komisji: 

        • wychowawcy przyszłych klas pierwszych 

        • doradca zawodowy 

        • inni nauczyciele 

2. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala listy i sporządza protokoły. 

3. O zakwalifikowaniu do klas decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata aż do  

    wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (Ia ‐ 28 miejsc, Ib – 28 miejsc, Ic – 28 miejsc,  

    Id – 20 miejsc). 

4. W roku szkolnym 2022/2023 rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznego naboru  

w związku z czym każdy kandydat powinien:  

 zarejestrować się poprzez założenie konta na stronie 

https://www.opolskie.edu.com.pl/Kandydat  

 dokonać wyboru trzech szkół 

 dokonać wyboru profili klas, do których chciałby uczęszczać (wg preferencji) 

 wydrukować zgłoszenie (podanie) i podpisane przez kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego 

złożyć w szkole pierwszego wyboru – pierwsza szkoła z listy preferencyjnej kandydata. 

 

5. Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów klas pierwszych ponadpodstawowych: 

 

 



 

Klasa Ia, Ib, Ic – kierunek ogólnokształcący z indywidualnym wyborem przedmiotów na poziomie 

rozszerzonym i języków obcych  

W tej klasie można samodzielnie stworzyć swój profil. Uczeń wybiera przedmioty zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami i preferencjami. Sam decyduje, które zajęcia chciałby realizować na poziomie 

rozszerzonym oraz wybiera języki obce. Absolwent tej klasy może podjąć studia na dowolnie wybranym 

kierunku. Mogą to być uczelnie zarówno politechniczne, jak i uniwersyteckie – wszystko zależy od tego, 

jakie przedmioty uczeń wybrał i realizował na poziomie rozszerzonym.   

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu (należy wybrać dwa przedmioty): język polski, matematyka, 

historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, geografia, informatyka. 

Język obcy na poziomie rozszerzonym (należy wybrać jeden przedmiot): język angielski, język niemiecki, 

język rosyjski. 

Zajęcia dodatkowe: zajęcia fakultatywne z matematyki w klasie czwartej przygotowujące do matury.  

Klasa Id – kierunek humanistyczno‐politechniczny z warsztatami mediacji rówieśniczych    

Kierunek bardzo dobrze przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na uniwersytecie oraz politechnice.   

W tej klasie stawiamy na integrację. Drugi język obcy uczeń może wybrać samodzielnie spośród: język 

niemiecki lub rosyjski.    

Kierunkowe przedmioty w rozszerzeniu: język angielski oraz język polski i historia lub matematyka 

i geografia.   

Zajęcia  dodatkowe:  warsztaty  mediacji  rówieśniczych.  Zajęcia  prowadzone  są  przez  mediatorów.  

W  klasie  czwartej  przed  maturą  organizowane  są  zajęcia  fakultatywne  z  matematyki  pomagające  

w powtórkach. 

 

 

§2 

Zasady rekrutacji uczniów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI w Opolu 

na rok szkolny 2022/2023 

1. Rekrutacja obejmuje nabór do 4 oddziałów klas pierwszych. 
2. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje maksymalnie 200 punktów, w tym: 
 

a) za wynik egzaminu ósmoklasisty ‐ maksymalnie 100 punktów 

 1  Język polski ‐ wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 

 2  Matematyka ‐ wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 

 3   Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) ‐ wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3 

Kierunek kształcenia 
Przy rekrutacji ‐ do punktacji kandydat otrzymuje punkty za 
ocenę z następujących przedmiotów: 

IA 
IB 
IC 

OGÓLNY z indywidualnym wyborem 

przedmiotów na poziomie 

rozszerzonym i języków obcych 

język polski, matematyka, język obcy 

oraz do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie, 

biologia, chemia, geografia, informatyka 

ID 

HUMANISTYCZNO‐POLITECHNICZNY  

z warsztatami mediacji rówieśniczych 

(klasa integracyjna) 

język polski, matematyka, język obcy 

oraz do wyboru: historia lub  wiedza o społeczeństwie 



 
 
 b) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 72 punkty 
 

 1    celujący    18 punktów   

 2   bardzo dobry   17 punktów 

 3   dobry   14 punktów 

 4   dostateczny   8 punktów 

 5   dopuszczający    2 punkty 

  
c) za inne osiągnięcia – maksymalnie 28 punktów 
  

 1    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem    7 punktów 

2  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

3 punkty 

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

 szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 • konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty 
 ‐ tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 
 ‐ tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
 ‐ tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

max 18 pkt 
 

10 punktów 
  7 punktów 
  5 punktów 

• konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty 
 ‐ dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 
 ‐ dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
 ‐ dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
 ‐ tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 
 ‐ tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
 ‐ tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

10 punktów 
 7 punktów 
 5 punktów 
 7 punktów 
 5 punktów  
3 punkty 

• osiągnięcia artystyczne lub sportowe 
 ‐ na szczeblu międzynarodowym 
 ‐ na szczeblu krajowym 
 ‐ na szczeblu wojewódzkim 
 ‐ na szczeblu powiatowym 

4 punkty 
 3 punkty 
 2 punkty 
 1 punkt 

 
4) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu ‐ 3 punkty. 
 
Uwaga: Komisja rekrutacyjna będzie uwzględniała tylko te osiągnięcia ucznia, które będą wpisane na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
 
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. 

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 pkt. 

 

 



§3 
Terminarz rekrutacji: 

(zgodnie Harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych określonym  

przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 20 marca 2020r.) 

  Rodzaj czynności  Termin w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do 
szkoły  
/wnioski w formie papierowej składa się tylko w szkole 
pierwszego wyboru/ 

16 maja – 20 czerwca 
2022r. 

2 – 4 sierpnia 2022r. 

2. 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. 

od 24 czerwca 2022r.  
do 13 lipca 2022r. do 
godz. 1500 

‐‐‐ 
 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków 
poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 13 lipca 2022r.   5 sierpnia 2022r. 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniu. 

do 19 lipca 2022r.  12 sierpnia 2022r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 

20 lipca 2022r.    15 sierpnia 2022r. 

6. 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. 

od 20 lipca  ‐ 28 lipca 
2022r. do godz. 1500 

17 – 19 sierpnia 
2022r. do godz. 1500 

7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

29 lipca 2022r. godz. 
14.00 

23 sierpnia 2022r. 

§4 

1. Kryteria podczas I etapu rekrutacji 
      W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  spełniających  warunki,  niż  liczba  wolnych  miejsc  

w szkole, na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego są brane pod uwagę  łącznie następujące 
kryteria: 

1) wyniki egzaminu, o którym mowa §2 pkt.1 
2)  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej  oceny  z  języka  polskiego, 
     matematyki oraz  z dwóch wybranych obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych ustalonych przez 
     dyrektora szkoły  jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału  
     szkoły; 
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem;  
 w  zawodach  wiedzy,  artystycznych  i  sportowych,  organizowanych  przez  Kuratora 

Oświaty  albo  organizowanych  co  najmniej  na  szczeblu  powiatowym  przez  inne 
podmioty  działające  na  terenie  szkoły,  z  wyjątkiem  tytułu  laureata  konkursu 



przedmiotowego  
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;  

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu. 

 
2. Kryteria podczas II etapu rekrutacji 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, 
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi 
opinią publicznej poradni psychologiczno‐pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
 

3. Kryteria podczas III etapu rekrutacji 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  lub 
jeżeli  po  zakończeniu  tego  etapu  PLO  VI    nadal  dysponuje  wolnymi  miejscami,  na  trzecim  etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane 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.  

§5 

 Tryb odwoławczy 

1. W  terminie  do  7  dni  od  dnia  podania  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  
i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

2. Uzasadnienie  sporządza  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  wystąpienia  przez  rodzica  kandydata  
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w  tym najniższą  liczbę punktów, 
która  uprawniała  do  przyjęcia,  oraz  liczbę  punktów,  którą  kandydat  uzyskał  w  postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

3. Rodzic  kandydata  może  wnieść  do  dyrektora  szkoły  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji 
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor  szkoły  rozpatruje  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej w  terminie  7  dni  
od  dnia  otrzymania  odwołania.  Na  rozstrzygniecie  dyrektora  szkoły  służy  skarga  do  sądu 
administracyjnego. 

 

Regulamin został przyjęty uchwałą  Rady Pedagogicznej PLO nr VI w dniu 28 stycznia 2022 r.   

i zamieszczony na stronie szkoły . 


