
REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater

w Sosnowcu

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. 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).

3. Ogłoszenia MEiN dot. terminów postępowania rekrutacyjnego i terminów składania dokumentów do klas pierwszych 
szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

4. Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2020 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.).

I. Zasady ogólne

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. E. Plater w roku szkolnym 2021/2022 
oferuje dla kandydatów 192 miejsca w 6 profilach kształcenia.

Profil klasy ilość miejsc
   medialny 32
   biologiczno-chemiczny 32
   matematyczny 32
   prawno-politologiczny 32
   językowy 32
   dwujęzyczny 32

1. Kandydat musi wskazać profil klasy, do której chce być przyjęty.

2. W każdej klasie realizowane będą 3 przedmioty w wymiarze rozszerzonym oraz wskazane poniżej 
języki obce, zajęcia uzupełniające i dodatkowe:

PROFIL
MEDIALNY

PROFIL JĘZYKOWY PROFIL DWUJĘZYCZNY

rozszerzenie:
wiedza o społeczeństwie / j. polski
/ j. angielski

języki obce:
j. niemiecki (kontynuacja)*
j. francuski (kontynuacja)*
j. włoski (podstawa)

rozszerzenie:
j. polski /geografia / j. angielski

języki obce:
j. niemiecki (kontynuacja)*
j. francuski (kontynuacja)*
j. hiszpański (podstawa)

rozszerzenie:
wiedza o społeczeństwie / 
geografia  / j. angielski

języki obce:
j. niemiecki (kontynuacja)*
j. francuski (kontynuacja)*
j. hiszpański (podstawa)



ponadto:
Elementy psychologii
Warsztaty medialne
Technika postprodukcji

*Istnieje możliwość stworzenia grupy językowej na 
poziomie podstawowym w przypadku min. 10 
chętnych osób.

ponadto:
Let's talk!
Cambridge First
English in the global world
Zajęcia z native speakerem

*Istnieje możliwość stworzenia grupy językowej na 
poziomie podstawowym w przypadku min. 10 
chętnych osób.

nauczane dwujęzycznie:
geografia
wiedza o społeczeństwie
chemia
historia
biologia

ponadto:
English and American Literature
Arts and Culture
Much Ado about Grammar
Zajęcia z native speakerem

*Istnieje możliwość stworzenia grupy językowej na 
poziomie podstawowym w przypadku min. 10 
chętnych osób.

PROFIL
POLITOLOGICZNO – PRAWNY

PROFIL MATEMATYCZNY
PROFIL

BIOLOGICZNO – CHEMICZNY

rozszerzenie:
historia / wiedza o 
społeczeństwie /  j. angielski

języki obce:
j. niemiecki (kontynuacja)*
j. francuski (kontynuacja)*
j. rosyjski (podstawa)

ponadto:
Prawo w praktyce
Łacina w prawie
Przemiany ustrojowe w państwie 
polskim w II połowie XX wieku
Przemiany polityczne w Polsce w 
II połowie XX wieku

*Istnieje możliwość stworzenia grupy językowej na 
poziomie podstawowym w przypadku min. 10 
chętnych osób.

rozszerzenie:
matematyka / fizyka / j. angielski

języki obce:
j. niemiecki (kontynuacja)*
j. francuski (kontynuacja)*
j. rosyjski (podstawa)

ponadto:
Fizyka w doświadczeniach
Fizyka jądrowa
Statystyka
C++ and Python programming 
basic

Możliwość wprowadzenia 
geografii w wymiarze 
rozszerzonym (co najmniej 10 
uczniów w grupie) oraz 
przedmiotów:

 Geoinformatyka                 
i kartografia

 Geografia fizyczna          
w zadaniach

*Istnieje możliwość stworzenia grupy językowej na 
poziomie podstawowym w przypadku min. 10 
chętnych osób.

rozszerzenie:
biologia / chemia / j. angielski

języki obce:
j. niemiecki (kontynuacja)*
j. francuski (kontynuacja)*
j. włoski (podstawa)

ponadto:
Ratownictwo medyczne
Ekologia w praktyce
Chemia w zadaniach
            

*Istnieje możliwość stworzenia grupy językowej na 
poziomie podstawowym w przypadku min. 10 
chętnych osób.



3. Grupy językowe i przedmiotów w rozszerzeniu tworzone  są w zależności od ilości chętnych.             
W przypadku małej ilości chętnych grupa może nie zostać utworzona.

4. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater 
na podstawie wyników scentralizowanej rekrutacji elektronicznej i prac Licealnej Komisji Rekrutacyjnej.

5. Przy przyjęciu kandydata bierze się pod uwagę sumę punktów za świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty.

6. Kandydaci, są przyjmowani do wybranych oddziałów według ilości uzyskanych punktów, poczynając 
od kandydatów z najwyższą ilością punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.

7. Jeśli pozostały wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji elektronicznej, o przyjęciu kandydata 
decyduje dyrektor.

8. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci 
konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach 
wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, laureaci i finaliści olimpiad 
przedmiotowych, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich 
punktach.

9. Kandydaci do Liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, 
przyjmowani są na podstawie świadectwa 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.

10. Pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

 sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych,

 kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 
indywidualny program lub tok nauki,

 kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

 kandydaci o wyższej ocenie z zachowania,

 kandydaci o wyższej średniej z przedmiotów obowiązkowych.

11. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater nie przyjmuje uczniów, 
którzy otrzymali na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę naganną lub nieodpowiednią 
z zachowania.



II. Przeliczanie na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ujętych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.

Punktacja szczegółowa
Punktacja

maksymalna

 Język polski

 dopuszczający – 2 pkt.

 18 pkt.

 dostateczny – 8 pkt.

 dobry – 14 pkt.

 bardzo dobry – 17 pkt.

 celujący – 18 pkt.

 Matematyka  jak w przypadku języka polskiego  18 pkt.

 Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne zależnie od profilu 
 (pkt. 13)

 jak w przypadku języka polskiego  18 pkt.

 Czwarte wybrane zajęcia edukacyjne zależnie od profilu
 (pkt. 13)

 jak w przypadku języka polskiego  18 pkt.

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  7 pkt.

 Uzyskanie tytułu w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym 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 międzynarodowym lub ogólnopolskim:

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 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 o zasięgu ponad wojewódzkim lub  
 wojewódzkim:

 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 nie 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.

 18 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 nie objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione wcześniej, 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.

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

 3 pkt.

 Ogółem za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  100 pkt.

 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

 matematyka - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

 język obcy nowożytny - 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

 maks. 35 pkt.
 maks. 35 pkt.
 maks. 30 pkt.

 Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty  100 pkt.

 Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji  200 pkt.

1. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez 
kandydata profilu:

Profil klasy Przedmioty

medialny

1. język polski,
2. matematyka,
3. wiedza o społeczeństwie,
4. język angielski

biologiczno-chemiczny

1. język polski, 
2. matematyka, 
3. biologia,
4. chemia

matematyczny

1. język polski,
2. matematyka, 
3. język angielski,
4. fizyka lub geografia*



prawno-politologiczny

1. język polski, 
2. matematyka, 
3. historia,
4. wiedza o społeczeństwie

językowy

1. język polski, 
2. matematyka, 
3. język angielski, 
4. geografia 

dwujęzyczny

1. język polski,
2. matematyka, 
3. język angielski, 
4. geografia lub wiedza o 
społeczeństwie*

*bierze się pod uwagę ocenę wyższą 

2. W klasie o profilu dwujęzycznym niezbędne jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu 
kompetencji językowych.

III. Harmonogram rekrutacji

Od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku do klasy o profilu 
dwujęzycznym wydrukowanego z naboru elektronicznego wraz z kserokopią zaświadczenia (oryginał do
wglądu) o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty 
z j. angielskiego (jeżeli takie zaświadczenie kandydat posiada).

Od 17 maja 2021 r. do 4 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 - zgłoszenie drogą elektroniczną na adres   
plater.sprawdziankompetencji@gmail.com  chęci przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych
(do klasy o profilu dwujęzycznym).

8 czerwca 2021 r. godz. 10:00 - przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla uczniów 
ubiegających się o przyjęcie na profil dwujęzyczny. II termin*- 15 czerwca 2021 r. godz. 10:00.

 *Dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie.

17 czerwca 2021 r. od godz.12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów ubiegających 
się o przyjęcie na profil dwujęzyczny, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 
językowych.   

Od 17 maja 2020 r. do 21 czerwca 2020 r. do g. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do Liceum 
wydrukowanego z naboru elektronicznego i dostarczonego do szkoły pierwszego wyboru.

Od 25 czerwca  2021 r. do 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

22 lipca 2021 r.- podanie do publicznej wiadomości przez Licealną Komisję Rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.



Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli 
uczęszczania do Liceum poprzez dostarczenie:

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

 oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

 karty zdrowia,

 fotografii legitymacyjnej (opisanej na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia),
              o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum.

2 sierpnia 2021 r. godz. 14:00- ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum i podanie
informacji o wolnych miejscach.

 Informacje i zapisy/kontakt:

 telefony, fax: (32) 266-45-35; 508 825 035

 poczta elektroniczna: loplater@wp.pl

 adres strony internetowej: www.plater.edu.pl

Wszystkie informacje dodatkowe można uzyskać na stronie Śląskiego Kuratorium Oświaty w zakładce 
Rodzice i uczniowie:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/
http://www.plater.edu.pl/
mailto:loplater@wp.pl

