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   Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół nr 3   
 na rok szkolny 2022/2023 

dla absolwentów szkoły podstawowej 
Na podstawie: 
 

1. Na podstawie: 
-  art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082 ze zm.)               
-  §11bab ust.1,3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie   szczegółowych 
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.) 

Informacje ogólne: 

1. W szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego obowiązuje śląski system elektronicznej rekrutacji 
dostępny pod adresem https://slaskie.edu.com.pl/. 

2. Kandydaci logują się do systemu w terminie od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00                             
Po zalogowaniu kandydat tworzy własne konto, w którym dokonuje wyboru szkół i kierunków (kandydat może 
wybrać maksymalnie trzy szkoły z województwa śląskiego. W każdej z wybranych szkół kandydat może wybrać 
kilka oddziałów z różnymi kierunkami kształcenia), wprowadza niezbędne informacje oraz drukuje dokumenty 
np. podanie do szkoły ponadpodstawowej. 

3. Kandydat składa dokumenty w sekretariacie szkoły w białej teczce wiązanej opisanej wg wzoru zamieszczonego 
na stronie www.zskosinski.edu.pl   

4. Kandydat wraz z dokumentami może dostarczyć opinię lub orzeczenie powiatowej poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

5. W przypadku braku potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły w terminie do 28 lipca 2022r. do godz. 15.00 
poprzez niedostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz oryginału zaświadczeń o 
wynikach egzaminu ósmoklasisty kandydat zostaje skreślony z listy zakwalifikowanych. 

6. Dodatkowych informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00-15.00 pod numerem 
telefonu 34 317 26 52. 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. w sekretariacie szkoły: 

• podanie wydrukowane bezpośrednio ze strony  https://slaskie.edu.com.pl/ (potwierdzone podpisem 
kandydata, rodzica lub prawnego opiekuna) złożone w opisanej teczce: 

➢ w lewym górnym rogu:  

✓ numer nadany przez system z powyższego podania 
✓ imię i nazwisko kandydata 
✓ adres zamieszkania 
✓ numer telefonu kontaktowego do ucznia i rodzica 
✓ nazwa ukończonej szkoły podstawowej 
 

➢ w dolnej części teczki: 

✓ nazwa wybranego oddziału z pierwszej preferencji zgodnie z punktem 2 niniejszego regulaminu oraz 
wybrane w ustalonej kolejności dwa języki obce (język angielski, język niemiecki). 

✓ informacja o wyborze poziomu nauczania języka obcego spośród języków: angielskiego i niemieckiego 

✓ informacja o wybranych  przedmiotach w zakresie rozszerzonym 

✓ informacja o deklaracji uczestnictwa w zajęciach religii /etyki 

• 2 zdjęcia (37mm x 52mm) – należy dostarczyć po przyjęciu ucznia do oddziału 

• oryginał/kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej 

• oryginał/kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzona przez dyrektora szkoły 
podstawowej 

• karta zdrowia 

 

Zespół Szkół nr 3 w Kłobuck 

42-100 Kłobuck, ul. ks.Skorupki 46,   tel. (48) 34 317 26 52,    www.zskosinski.edu.pl,   e-mail:  zskosinski@cyberia.pl   

http://www.zskosinski.edu.pl/
http://www.zskosinski.edu.pl/
mailto:zskosinski@cyberia.pl
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1. Zasady elektronicznej rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 – ważne terminy 
 

od 16 maja do 20 czerwca 
2022r. do godz.15.00 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów 
dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, 
oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od 
kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów 
prowadzących szkolenie sportowe 

24 czerwca – 13 lipca 
2022r. godz.15.00 

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 

20 lipca 2022r.  
 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
 do III Liceum Ogólnokształcącego  im. K.Kosińskiego w Kłobucku. 

21 lipca  do 28 lipca 
2022r. godz.15.00 
 

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. 

29  lipca 2022r.   
do godziny 14.00 
 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do III Liceum 
Ogólnokształcącego  im. K.Kosińskiego w Kłobucku. Podanie informacji                  
o wolnych miejscach 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

1 sierpnia do 3 sierpnia 
2022r. godz.15.00 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów 
dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, 
oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od 
kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów 
prowadzących szkolenie sportowe 

9 sierpnia 2022 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
 do III Liceum Ogólnokształcącego  im. K.Kosińskiego w Kłobucku. 

16 sierpnia do 18 sierpnia 
2022r. do godz.15.00 

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. 

19 sierpnia 2022r. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do III Liceum 
Ogólnokształcącego  im. K.Kosińskiego w Kłobucku. Podanie informacji                  
o wolnych miejscach 

Adres strony internetowej, na której mogą się zalogować kandydaci do szkół 
ponadpodstawowych : https://slaskie.edu.com.pl/ 
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2. Zasady przyznawania punktów 

→ Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z czego: 

a) maksymalnie 100 pkt. – z egzaminu ósmoklasisty 
 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

▪ język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 
▪ matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 
▪ obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.* 

 

b) maksymalnie 72 pkt. – w wyniku przeliczania na punkty czterech ocen ze świadectwa ukończenia ósmoklasisty 

 

Oceny zamieniane są na punkty według następującego przelicznika: 

✓ celujący – 18 pkt., 
✓ bardzo dobry – 17 pkt.,  
✓ dobry – 14 pkt.,  
✓ dostateczny – 8 pkt., 
✓ dopuszczający – 2 pkt.  

Przeliczane są oceny z języka polskiego, matematyki  i z dwóch przedmiotów (zależnie od deklarowanego typu 
klasy): 

 

Szkoła 
w ZS 3 

Umowne nazwy 
klasy 

Przedmioty nauczane 
w zakresie rozszerzonym 

Przedmioty, z których oceny 
przeliczane są na punkty 
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klasa prawniczo - 
dziennikarska 

język polski, historia lub biologia*, 
język obcy**  

język polski, matematyka, historia lub 
biologia, j.obcy 

klasa ekonomiczna 
geografia, matematyka, język 
obcy**  

język polski, matematyka, język obcy, 
geografia 

klasa biologiczno - 
chemiczna 

biologia, chemia, język obcy**  
język polski, matematyka, biologia, 
chemia 

klasa politechniczna 
matematyka, fizyka lub 
informatyka, język obcy**  

język polski, język obcy, matematyka, 
fizyka lub informatyka 

klasa mundurowa 
geografia, wiedza o społeczeństwie 
lub historia, język obcy**  

język polski, matematyka, geografia, 
j.obcy 

 
*do wyboru przez ucznia 
**  j. angielski lub j. niemiecki – kontynuacja ze szkoły podstawowe 
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c) maksymalnie 28 pkt. –  punkty za szczególne osiągnięcia; przyznawane są w następujący sposób: 
 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów 

Uzyskanie tytułu 
finalisty w 
wojewódzkim 
konkursie 
przedmiotowym 
organizowanym 
przez kuratora 
oświaty: 

 
- finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego -10 punktów 
- finalista m.in. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich -10 punktów 
- finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego -7 punktów 
- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego – 7 punktów 
- laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich – 7 punktów 
- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego – 5 punktów 
- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego -5 punktów 
- finalista m.in. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich –5 punktów 
- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkich –3 punktów 
 

Łącznie max. 
18 punktów 

 
 
 
 

 
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 
inne podmioty działające na terenie szkoły. 
 

- na szczeblu międzynarodowym - 4 pkt. 
- na szczeblu krajowym - 3 punkty 
- na szczeblu wojewódzkim - 2 punkty 
- na szczeblu powiatowym – 1 punkt 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły 

3 punkty 

Absolwenci 
zwolnieni z 
egzaminu 
ósmoklasisty 
przez Dyrektora 
Okręgowej 
Komisji 
Egzaminacyjnej 

W przypadku osób zwolnionych z 
obowiązku przystąpienia do 
egzaminu ósmoklasisty w całości lub 
w jego części, przelicza się na punkty 
oceny z zajęć, wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, stosownie do zakresu 
egzaminu, którego dotyczy 
zwolnienie – według następujących 
zasad 

 - języka polskiego i matematyki odpowiednio oceny zamieniane są na punkty 

według następującego przelicznika: 

✓ celujący – 35 pkt., 
✓ bardzo dobry – 30 pkt.,  
✓ dobry – 25 pkt.,  
✓ dostateczny – 15pkt., 
✓ dopuszczający – 10pkt. 

-  język obcy nowożytny: odpowiednio oceny zamieniane są na punkty według 
następującego przelicznika: 

✓ celujący – 30 pkt., 
✓ bardzo dobry – 25 pkt.,  
✓ dobry – 20 pkt.,  
✓ dostateczny – 10pkt., 
✓ dopuszczający – 5 pkt. 

 

 

3. W pierwszej kolejności do szkoły są przyjmowani laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 
oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

4. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, 
pierwszeństwo ma: 

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

b) Kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: 
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. 

5. Kandydaci do III LO im. K.Kosińskiego w Kłobucku, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu 
publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) 
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. 

6. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów, 
uwzględniając próg punktowy  – 80 pkt. przy czym liczba miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi 30. 
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7. Dopuszcza się możliwość realizowania przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym i przedmiotów 
uzupełniających w grupach międzyoddziałowych. 

8. Podział na grupy językowe (j. angielski i j. niemiecki), zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, 
odbywa się według stopnia zaawansowania znajomości danego języka. 

 

 

 


