
 

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH  

W TECHNIKUM I LICEUM OŚRODKA EDUKACJI 

„SOKRATES” 

 W BIELSKU-BIAŁEJ 
 
 

Podstawa prawna: 
 
 
 

 

 Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24.01.2020r. 
 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych 

szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego 

technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021. 
 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. 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 2019r. poz. 
 

1148 ze zm.). 
 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie 
 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r., 

poz. 1737). 



OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

 

OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM (5-letniego) 
 

1. W roku szkolnym 2020/2021 w Technikum Ośrodka Edukacji „SOKRATES”  

w Bielsku-Białej planuje się utworzenie 2 oddziałów klasy pierwszej Technikum  

w następujących zawodach: 
 

 

- technik weterynarii liczba miejsc 36  

- technik usług fryzjerskich liczba miejsc 12  
 

 We wszystkich planowanych oddziałach klasy pierwszej Technikum wiodącym 

językiem obcym jest język angielski. Drugim nauczanym językiem jest język 

niemiecki. 
 

 Zajęciami edukacyjnymi, realizowanymi w zakresie rozszerzonym jest: 
 

- język angielski (w zawodzie technik weterynarii, technik usług fryzjerskich). 

- biologia ( od drugiej klasy technikum lub geografia) 
 

 

Zajęciami edukacyjnymi, z których oceny w postępowaniu rekrutacyjnym przelicza się 

na punkty są: 

Technik weterynarii 
 

- język polski 
 

- język obcy – najwyższa ocena 
 

- matematyka 
 

- biologia/geografia/chemia – najwyższa ocena 
 
Technik usług fryzjerskich 
 

- język polski 
 

- język obcy – najwyższa ocena 
 

- matematyka 

- technika/plastyka – najwyższa ocenę 

 

Czesne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 
 

- technik weterynarii – 180 złotych miesięcznie ( nie pobieramy wpisowego i opłat za 

wakacje) 

- technik usług fryzjerskich – 150 złotych miesięcznie ( nie pobieramy wpisowego i opłat 

za wakacje) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO (4-letniego) 

 
1. W roku szkolnym 2020/2021 w Liceum Ogólnokształcące Ośrodka Edukacji 

„SOKRATES” w Bielsku-Białej planuje się utworzenie 3 oddziałów klasy pierwszej: 
 

 

-  dwie klasy z programem autorskim z  kosmetyki – ilość miejsc 40 

 

- jedną klasę łączoną ( masaż, ratownictwo medyczne, detektywistyka ) – ilość miejsc  24 

 

Zajęciami edukacyjnymi, z których oceny w postępowaniu rekrutacyjnym przelicza się 

na punkty są: 

 

Klasa kosmetyczna: 

- język polski 
 

- język obcy – najwyższa ocena 
 

- matematyka 

- technika/plastyka – najwyższa ocenę 

 

Klasa łączona ( masaż, ratownictwo medyczne, detektywistyka): 

- język polski 

- język obcy – najwyższa ocena 

- matematyka 

- biologia/historia/technika- najwyższa ocena 

 

 

Czesne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 

 

- kierunek kosmetyczny – 250 złotych miesięcznie ( nie pobieramy wpisowego  

i opłat za miesiące wakacyjne) 

 

- masaż, ratownictwo medyczne, Detektywistyka – 200 złotych miesięcznie  

( nie pobieramy wpisowego i opłat za miesiące wakacyjne)



OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 
 

Uczniowie mają możliwość korzystania z: 
  

 zajęć dodatkowych z przedmiotów sprawiających trudności w nauce, 
 

 zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz egzaminów 

zawodowych, 
 

 zajęć pozalekcyjnych (kółko matematyczne, geograficzne, PCK, zajęcia sportowe ) 
 
 
 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY 
UZYSKANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 
 
 

 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym: 

  

- za świadectwo i inne osiągnięcia - 100 punktów, 

    - za egzamin ósmoklasisty - 100 punktów.  

Zagadnienie Punktacja Punktacja maksymalna 

 szczegółowa  

    

 celujący - 18 punktów  
    

 bardzo dobry - 17 punktów  
    

Język polski dobry - 14 punktów  
    

 dostateczny - 8 punktów  
    

 dopuszczający - 2 punkty  
   

18 punktów 
Matematyka jak w przypadku  

 

języka polskiego 

 

Język obcy nowożytny  
    

Biologia/geografia (w technikum)    

    
    

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  7 punktów 

    



Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione 
 

na świadectwie ukończenia szkoły 
 

podstawowej: 
 

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień: 
 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 

pkt. 
 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
 

 interdyscyplinarnego -7 pkt.  

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 18 punktów 

 interdyscyplinarnego - 5 pkt.  

 

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 

ustawy: 
 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt. 
 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 4 pkt. 
 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 3 pkt. 

 
 
 

3. 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. 
 

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt. 
 

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 5 pkt. 
 

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 3 pkt.  



4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem albo turniejem o zasięgu ponad 

wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 

ustawy o systemie oświaty: 
 

 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 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej -7 pkt. 
 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z 

przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 5 pkt. 
 

 tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt. 
 

 tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 3 pkt. 
 

 tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - 2 pkt. 

 
 

5.Uzyskanie wysokiego miejsca w  zawodach 
 

wiedzy innych niż wymienione w pkt.1-4, 
 

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.  

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno  

 szczególne osiągnięcie z takich samych  

 zawodów  wiedzy, artystycznych i sportowych,  

 wymienionych 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.  
  

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 3 punkty 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  
  

Maksymalna ilość punktów za świadectwo 100 punktów 

i inne osiągnięcia ucznia   



W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty 

oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego z wybranych przedmiotów, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 
 

1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
 

- celującym -  przyznaje się 30 pkt. 
 

- bardzo dobrym  -  przyznaje się 25 pkt. 
 

- dobrym - przyznaje się 20 pkt. 
 

- dostatecznym  - przyznaje się 10 pkt. 
 

- dopuszczającym -  przyznaje się 5 pkt; 
 

2. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 
 

- celującym -  przyznaje się 20 pkt. 
 

- bardzo dobrym  -  przyznaje się 18 pkt. 
 

- dobrym - przyznaje się 13 pkt. 
 

- dostatecznym  - przyznaje się 8 pkt. 
 

- dopuszczającym -  przyznaje się 2 pkt. 
 

3. wybranego przedmiotu oceny wyrażonej w stopniu: 
 

- celującym -  przyznaje się 20 pkt. 
 

- bardzo dobrym  -  przyznaje się 18 pkt. 
 

- dobrym - przyznaje się 13 pkt. 
 

- dostatecznym  - przyznaje się 8 pkt. 
 

- dopuszczającym -  przyznaje się 2 pkt. 
 

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 
 

język polski   0,35 pkt. za każdy uzyskany procent 35 punktów 
  

matematyka  0,35 pkt. za każdy uzyskany procent 35 punktów 
  

język obcy nowożytny 0,30 pkt. za każdy uzyskany procent 30 punktów 
  

Maksymalna ilość punktów za egzamin ósmoklasisty 100 punktów 
  



W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH (KLASACH) 
PRZELICZANE NA PUNKTY BĘDĄ OCENY Z 
NASTĘPUJĄCYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH: 

 
 
 

 

ZAWÓD PUNKTOWANE ZAJĘCIA 

 EDUKACYJNE 
  

technik weterynarii język polski 

 matematyka 

 język obcy- najwyższa ocena 

 biologia/geografia/ chemia 
  

technik usług fryzjerskich język polski 

 matematyka 

 język obcy- najwyższa ocena 

 technika/plastyka 
  

 język polski 

kosmetyka matematyka 

 

język obcy- najwyższa ocena 

technika/plastyka 

  
  

masaż, detektywistyka,  

ratownictwo medyczne  język polski 

 matematyka 

 język obcy- najwyższa ocena 

 biologia/ historia/technika 
  

 

 

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą 

punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
 

 

Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną 

polskiej publicznej szkole podstawowej, 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. 



WYMAGANE DOKUMENTY UCZNIA PRZYJĘTEGO DO SZKOŁY: 

 

1).  podanie wydrukowane z systemu elektronicznego naboru, 
 

2).  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał), 
 

3).  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał), 
 

4).  karta zdrowia, 
 

5).  3 podpisane fotografie o wymiarach 30 x 42 mm, 
 

6). zaświadczenie lekarskie z Zakładu Medycyny Pracy o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, 
 

7). zaświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

specjalistycznej. 
 
 

 

WAŻNE TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2020/2021 prowadzone jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. 

od 11 maja do 23 czerwca 2020r. (do godz. 14.
00

) 

 rejestracja elektroniczna – wprowadzanie danych osobowych i adresowych oraz 

wybór preferencji i złożenie wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły 

(podpisany przez kandydata i jego rodziców wniosek należy złożyć w szkole 

pierwszego wyboru), 

od 26 czerwca do 30 czerwca 2020r. (do godz. 14
00

) 

 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

do 10 lipca 2020r. 
 

 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w 

oświadczeniach. 
 

13 lipca 2020r. godz. 10
00   

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych



, 
 

 

od 13 lipca do 14 lipca 2020r. (do godz. 14
00

) 

 wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania 

lekarskie do poradni medycyny pracy, 

od 13 lipca do 20 lipca 2020r. (do godz. 14
00

) 

 potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata 

niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia 

lekarza medycyny pracy zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

21 lipca 2020r. (do godz. 14
00

) 

 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach. 

 

W zaistniałej sytuacji zagrożenia koronawirusem podane terminy rekrutacji to daty 

przewidziane wcześniejszymi decyzjami MEN i Śląskiego Kuratora Oświaty. 

 

Terminy mogą ulec zmianie co widoczne będzie w systemie naboru elektronicznego oraz na 

stronie szkoły w zakładce rekrutacja. 
 

 


