
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 
II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 2 

w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach 
na rok szkolny 2023/2024 

 
 

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.2021 poz. 1028 ze zm.) 
 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 
szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022 poz. 2431) 
 

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich 
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 
doktorantów (Dz.U. 2019 poz. 1651) 
 

4) Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty „KO Terminy rekrutacji ŚIKO 2021_2022” wraz  
z załącznikami z dnia 31 stycznia 2023 r. 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

§ 1.1 
 
Nabór do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 2 w Żorach na rok szkolny 
2023/2024 prowadzony jest tylko w formie elektronicznej pod adresem https://slaskie.edu.com.pl 
 

§ 1.2 
 
Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja 
Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach. 
 
 

§ 2. Klasy pierwsze otwierane w roku szkolnym 2023/2024 
 
II Liceum Ogólnokształcące 
 

1A klasa medialno-prawna z elementami kryminalistyki z rozszerzeniem z języka polskiego, 
historii lub wiedzy o społeczeństwie (do wyboru) oraz języka angielskiego, drugim językiem 
obcym jest język francuski 
 

1B klasa analityczno-badawcza z elementami dietetyki z rozszerzeniem z biologii, chemii oraz 
języka angielskiego, drugim językiem obcym jest język niemiecki 
 

1C klasa lingwistyczna z rozszerzeniem z języka polskiego, języka angielskiego lub francuskiego 
(do wyboru) oraz matematyki lub biologii (do wyboru), drugim językiem obcym jest język 
francuski lub angielski (w zależności od tego jaki język został wybrany jako rozszerzony) 
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Technikum Nr 2 
 

1E technik ekonomista z rozszerzeniem z języka angielskiego 
 

1F technik fotografii i multimediów z rozszerzeniem z języka angielskiego 
  

1H technik hotelarstwa z rozszerzeniem z geografii 
 

1L technik logistyk z rozszerzeniem z matematyki 
 

1P technik eksploatacji portów i terminali z rozszerzeniem z geografii 
 

1T technik organizacji turystyki z rozszerzeniem z języka angielskiego 
 

1TA technik automatyk z rozszerzeniem z matematyki 
  

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach technikum. Ponadto uczniowie 
uczestniczą w zajęciach z drugiego języka obcego - języka niemieckiego, języka francuskiego lub 
języka włoskiego oraz języka obcego zawodowego. 

 
 

§ 3. Terminy i dokumenty obowiązujące kandydatów 
 

§ 3.1 
 
Przyjmowanie wniosków kandydatów odbywa się w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty, tj. od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00. 
 
Kandydat powinien założyć konto w elektronicznym systemie naboru pod adresem 
https://slaskie.edu.com.pl, wybrać interesujące go szkoły i ułożyć listę preferencji wybranych przez 
siebie oddziałów. Następnie powinien złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru w formie 
papierowej lub elektronicznej Profilem Zaufanym. 
 

§ 3.2 
 
Szczegółowe terminy rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 2 
w Żorach na rok szkolny 2023/2024 ustalone przez Śląskiego Kuratora Oświaty: 
 

Rodzaj czynności Termin 

Złożenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami 
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna), 
w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

od 15 maja 2023r. 
do 19 czerwca 2023 r. 
do godz.15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 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 zmianę szkół do których 
kandyduje. 

od 23 czerwca 2023 r. 
do 10 lipca 2023 r. 
do godz.15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

18 lipca 2023 r. 
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Wydanie skierowania na badanie lekarskie dla kandydatów do 
technikum. Skierowanie dotyczy konkretnego oddziału technikum, do 
którego uczeń się zakwalifikował tzn. danego zawodu, dlatego 
najlepiej odebrać je ze szkoły w terminie od 18 lipca 2023 r.  
do 20 lipca 2023 r. do godz. 15.00. 

od 15 maja 2023 r. 
do 20 lipca 2023 r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku 
technikum, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu. 

od 18 lipca 2023 r. 
do 25 lipca 2023 r. 
do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

26 lipca 2023 r. 
do godz. 14.00 

 

Godziny pracy komisji rekrutacyjnej w dniach od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.,  
od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. oraz od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. będą podane na stronie 
internetowej szkoły oraz w punkcie rekrutacyjnym w szkole. 
 

§ 3.3 
 
Dokumentacja kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły: 
 
1.  Dokumenty, które kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru: 

a) wniosek wygenerowany w elektronicznym systemie naboru; 
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 
c) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 
d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku kandydatów 

niepełnosprawnych (kopia + oryginał do wglądu); 
e) opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  

w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi (kopia + oryginał do 
wglądu); 

f) dokumentacja potwierdzająca spełnianie kryteriów branych pod uwagę podczas 
równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego: 
− oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
− orzeczenie o niepełnosprawność kandydata lub niepełnosprawności jednego z rodziców 

kandydata lub niepełnosprawności obojga rodziców kandydata lub niepełnosprawności 
rodzeństwa kandydata (kopia + oryginał do wglądu), 

− wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu (kopia + oryginał 
do wglądu) lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie, 

− dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą (kopia + oryginał do 
wglądu). 

 

2. Dokumenty, które kandydat składa po przyjęciu do szkoły (do 25 lipca 2023 r.): 
a) kwestionariusz osobowy kandydata dostępny na stronie szkoły; 
b) 2 podpisane zdjęcia (imię i nazwisko, data urodzenia, klasa); 
c) karta zdrowia (można dostarczyć we wrześniu); 
d) w przypadku wyboru technikum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 



§ 4. Zasady i kryteria rekrutacji 
 

§ 4.1 
 
Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej oraz w przypadku technikum posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zawodu. 
 

§ 4.2 
 
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (organizowanego przez kuratora 
oświaty), przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 
8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności. 
 

§ 4.3 
 
Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 
kryteria: 
 
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów. 

Przeliczanie na punkty wyniku przedstawionego w procentach: 
a) język polski mnoży się przez 0,35 – maksymalnie 35 punktów, 
b) matematykę mnoży się przez 0,35 – maksymalnie 35 punktów, 
c) język obcy nowożytny mnoży się przez 0,3 – maksymalnie 30 punktów. 

 
2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 
szkoły – maksymalnie 72 punkty. 
Przeliczanie na punkty ocen wyrażonych w stopniach: 

a) celujący – przyznaje się po 18 punktów, 
b) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów, 
c) dobry – przyznaje się po 14 punktów, 
d) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów, 
e) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty. 

 

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty: 
 

Klasa Punktowane przedmioty 

1A 
klasa medialno-prawna 

język polski, matematyka, 
język obcy obowiązkowy (wyższa ocena), 

historia lub wos (wyższa ocena) 

1B 
klasa analityczno-badawcza 

język polski, matematyka, 
język obcy obowiązkowy (wyższa ocena), 

biologia lub chemia (wyższa ocena) 

1C 
klasa lingwistyczna 

język polski, matematyka, 
język obcy obowiązkowy (wyższa ocena), 

biologia lub fizyka (wyższa ocena) 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-02-2023&qplikid=1#P1A29
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1E 
technik ekonomista 

język polski, matematyka, 
język obcy obowiązkowy (wyższa ocena), 

geografia 

1F 
technik fotografii  

i multimediów 

język polski, matematyka, 
język obcy obowiązkowy (wyższa ocena), 

chemia 

1H 
technik hotelarstwa 

język polski, matematyka, 
język obcy obowiązkowy (wyższa ocena), 

geografia 

1L 
technik logistyk 

język polski, matematyka, 
język obcy obowiązkowy (wyższa ocena), 

geografia 

1P 
technik eksploatacji portów 

i terminali 

język polski, matematyka, 
język obcy obowiązkowy (wyższa ocena), 

geografia 

1T 
technik organizacji turystyki 

język polski, matematyka, 
język obcy obowiązkowy (wyższa ocena), 

geografia 

1TA 
technik automatyk 

język polski, matematyka, 
język obcy obowiązkowy (wyższa ocena), 

fizyka 

 
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów. 

 
4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej dotyczące 

uzyskania wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 
podmioty działające na terenie szkoły – maksymalnie 18 punktów (wykaz zawodów, które mogą 
być wymieniane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione  
w postepowaniu rekrutacyjnym zostały opublikowane na stronie Kuratorium Oświaty  
w Katowicach) 
Punkty przydzielane są według następujących zasad: 
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

− tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

− tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

− tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 5 punktów; 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo 

ogólnopolskim: 

− tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

− tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

−  tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów; 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

− dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

− dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

7 punktów, 



− dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

5 punktów, 

− tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

− tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

− tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim: 

− dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

− dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

− tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

− tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów; 

e) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem  

w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a–d, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 

szczeblu: 

− międzynarodowym – 4 punkty, 

− krajowym – 3 punkty, 

− wojewódzkim – 2 punkty, 

− powiatowym – 1 punkt. 

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 uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły 
podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły 
podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie 
osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
 

5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej – 3 punkty. 
 

6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. 
 

7.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty 
oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 



dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów. 

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 
egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego 
przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, 
wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób 
określony w ust. 1. 
 

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na 
podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego,  
z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na punkty 
jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego. 

 
§ 4.4 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego stosuje się następujące kryteria 
ex-aequo: 
 

1 
Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

2 

Kandydat spełnia jedno lub więcej z poniższych kryteriów: 

− wielodzietność rodziny kandydata, 

− niepełnosprawność kandydata, 

− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

− niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

− samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

− objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Kryteria te mają jednakową wartość. 

3 Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty. 

4 Średnia z przedmiotów obowiązkowych. 

 
§ 4.5 

 

Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów, aż do 
wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
 

§ 4.6 
 
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, 
przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające na tych samych zasadach, jak w postępowaniu 
rekrutacyjnym i w terminach zgodnych z harmonogramem ogłoszonym przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty. 



§ 5. Tryb odwoławczy 
 
W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych (do 31 lipca 2023 r.) rodzic kandydata może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Komisja rekrutacyjna 
sporządza uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. 
Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic do dyrektora szkoły w terminie do 
3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie do 
3 dni. 


