
Regulamin rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I w Opolu 

w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

Podstawa prawna: 
 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) 

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów 

do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych 

w województwie opolskim na rok szkolny 2020/2021 

 

§ 1  

1. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci będą przyjmowani do szkoły – wybranej klasy – 

od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja odbywa się 

za pomocą platformy elektronicznej wskazanej przez organ prowadzący.  

 

§ 2  

Tworzy się następujące klasy pierwsze:  

 

1.1. Klasa I A (A – matematyczna z elementami programowania lub rysunku 

architektonicznego pod patronatem Politechniki Opolskiej). Przedmioty w zakresie 

rozszerzonym: matematyka, język angielski oraz wybrany przedmiot spośród: biologia, 

chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie; drugi język obcy 

do wyboru – język niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Dodatkowe zajęcia do wyboru: 

rysunek architektoniczny lub elementy programowania. 

 

1.2. Klasa I B (biologiczna z elementami fizjoterapii lub dietetyki o nachyleniu sportowym 

pod patronatem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej) Przedmioty w zakresie 

rozszerzonym: biologia, język angielski oraz wybrany przedmiot spośród: chemia, fizyka, 

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy do wyboru – język niemiecki, 

hiszpański, francuski, rosyjski. Zajęcia dodatkowe do wyboru: podstawy fizjoterapii lub 

podstawy dietetyki. 

 

1.3. Klasa I C (klasa biologiczno – chemiczna [medyczna] z elementami psychologii pod 

patronatem Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej). 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: chemia, biologia, język angielski, drugi język obcy do 

wyboru – język niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Zajęcia dodatkowe do wyboru: 

podstawy psychologii lub biologia medyczna. 

 

1.4. Klasa I D (klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa lub prawa pod patronatem 

Telewizji Polskiej Ośrodek Regionalny Opole oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu). 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski oraz wybrany przedmiot 

spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie; drugi język 

obcy do wyboru – język niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Zajęcia dodatkowe do 

wyboru podstawy dziennikarstwa lub prawo w praktyce.  

 

1.5. Klasa I E (matematyczna z elementami wojskowości pod patronatem Akademii Wojsk 

Lądowych oraz Wojskowej Akademii Technicznej.) Przedmioty w zakresie rozszerzonym: 

matematyka, język angielski oraz wybrany przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, 



geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie; drugi język obcy do wyboru – 

język niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Dodatkowe zajęcia z kadrą oficerską służb 

mundurowych. 

Do przyjęcia do klasy niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia pielęgniarki o 

braku przeciwwskazań do zajęć z elementów musztry (wzór dostępny w sekretariacie 

szkoły). 

 

1.6. Klasa I F (lingwistyczno-biznesowa pod patronatem firmy Capgemini oraz Wyższej 

Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu) Przedmioty w zakresie 

rozszerzonym: język angielski oraz wybrany przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, 

geografia, historia, wiedza o społeczeństwie. Drugi język poszerzony: hiszpański 

lub niemiecki. Zajęcia dodatkowe: podstawy biznesu, obsługa pakietu aplikacji biurowych 

Microsoft Office. 

 

2. Wybór przez ucznia rodzaju klasy pierwszej stanowi akceptację wyboru przedmiotów 

realizowanych w zakresie rozszerzonym przewidzianych dla danego oddziału w szkolnym 

planie nauczania.  

 

§ 3  

 

1. O przyjęciu do wybranej klasy decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata  

w procesie rekrutacji wg kryteriów zawartych w Rozporządzeni Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów. Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf  
 

2. Wykaz konkursów punktowanych w rekrutacji do szkoły określa zarządzenie nr 6 

Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. Zarządzenie dostępne jest pod 

adresem http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/02/w.-a.pdf  
 

3. W poszczególnych oddziałach będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:  

 

 oddział A – język angielski, a jeżeli brak angielskiego to inny język obcy oraz 

najlepszy z fizyka/informatyka  

 oddział B – język angielski, a jeżeli brak angielskiego to inny język obcy oraz 

najlepszy z biologia/chemia/fizyka/geografia  

 oddział C – język angielski, a jeżeli brak angielskiego to inny język obcy oraz 

najlepszy z biologia/chemia/fizyka  

 oddział D – język angielski, a jeżeli brak angielskiego to inny język obcy oraz 

najlepszy z historia/wos/geografia 

 oddział E – język angielski, a jeżeli brak angielskiego to inny język obcy oraz 

najlepszy z biologia/historia/wos/fizyka/geografia/informatyka  

 oddział F – język angielski, a jeżeli brak angielskiego to inny język obcy oraz 

najlepszy z historia/wos/geografia 

 

§ 5  

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

o zasięgu wojewódzkim i krajowym, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf
http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/02/w.-a.pdf


podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły 

niezależnie od kryteriów zawartych w regulaminie.  

2. Przyjmuje się minimalną liczbę punktów określoną w ofercie edukacyjnej szkoły – 110.  

3. 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.  

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria mające jednakową wartość:  

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.  

 

§ 6  

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające. 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

3. W wyjątkowych sytuacjach próg punktowy w postępowaniu uzupełniającym, może być 

obniżony. 

 

§ 7  

Terminarz. 

 11 maja do 23 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 wprowadzenie danych 

do systemu oraz dostarczenie wniosku do pierwszej wybranej szkoły  

 26 czerwca do 30 czerwca 2020 roku do godz. 15.00 należy wprowadzić 

punkty z egzaminu ósmoklasisty, oceny ze świadectwa oraz punkty za inne 

osiągnięcia oraz złożyć w pierwszej wybranej szkole kopie świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu.  

 13 lipca 2020 roku do godziny 14.00 wywieszone będą listy kandydatów 

zakwalifikowanych do PLO nr I.  

 13 lipca do 20 lipca 2020 roku do godz. 15.00 należy dostarczyć oryginały 

dokumentów, aby potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły  

 21 lipca 2020  roku do godz. 14.00  wywieszone będą listy uczniów przyjętych 

do naszej szkoły. 

 

§ 8 

Tryb odwoławczy:  

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do szkoły.  



2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. 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 lub kandydat pełnoletni 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, o którym 

mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 

szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

§ 9 

1. Członków Komisji rekrutacyjnej powołuje Dyrektor PLO nr I w Opolu. 

2. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej pełnią dyżury zgodnie z harmonogramem podanym 

do wiadomości przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim 

PLO nr 1. 

2. Członkowie komisji rekrutacyjnej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wyników 

rekrutacji zgodnie z jej harmonogramem. 

3.  Członkiem komisji rekrutacyjnej nie może być osoba, której dziecko ubiega się o przyjęcie 

do PLO nr 1. 

4. Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych 

muszą być podpisane przez minimum 2 członków komisji. 

5. Po zakończeniu rekrutacji przewodniczący Komisji rekrutacyjnej sporządza protokół, który 

podpisują wszyscy członkowie komisji. 

 


