
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI 

DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LIBIĄŻU  

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. 

 

  Podstawa prawna: 

1. Art.162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681). 

2. Art. 95 ust.11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy –Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287)  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.  

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  

uzupełniającego do publicznych przedszkoli,  szkół  i placówek ( Dz.U. z dnia 

2019 r. poz. 1737) 

4. § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 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.) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

6. Zarządzenie nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.01.2021r.  

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na 

semestr pierwszy klasy I publicznych szkół policealnych, publicznych 

branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie 

województwa małopolskiego na rok szkolny 2021/2022 

 

 

§ 1. 

 

1. Zespół Szkół w Libiążu prowadzi nabór w systemie elektronicznym NABÓR 

OPTIVUM FIRMY VULCAN. 

2. Wszystkie dane kandydatów niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji 

wprowadzają do bazy systemu szkoły podstawowe, do których uczęszczali 

kandydaci. Uczniowie spoza województwa małopolskiego wprowadzają 

dane do systemu sami, a wydrukowane podania dostarczają do szkoły 

pierwszego wyboru, która zatwierdza dane w systemie NABÓR OPTIVUM 

FIRMY VULKAN. 

3. Kandydaci z wadami wzroku, słuchu, narządów ruchu i innymi schorzeniami 

dołączają do wniosku o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne 



publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

 

§ 2 

 

1. Szkoła nie przeprowadza egzaminu wstępnego. 

2. Po zebraniu wszystkich danych system NABÓR OPTIVUM automatycznie 

przydzieli kandydata do określonej szkoły na podstawie wskazanych przez 

niego preferencji w ujednoliconym podaniu wpisanym do elektronicznej bazy 

danych oraz sumy punktów uzyskanych: 

o z egzaminu ósmoklasisty, 

o ocen uzyskanych na zakończenie szkoły podstawowej z języka 

polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów 

wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz inne osiągnięcia 

ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 

§ 3 

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci do Zespołu Szkół w 

Libiążu zwanego dalej „szkołą” składają w sekretariacie szkoły w terminie od  

17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. 

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole są: 

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kształcenia  

w określonym zawodzie i typie szkoły, 

- w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu  

i innych schorzeniach orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów. 

  



§ 4 

 

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych obowiązujące  

w roku szkolnym 2021/2022: 

Lp. Rodzaj czynności  
Termin  

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

1 2 3 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami  

od 17 maja 2021 r.  
do 21 czerwca 2021r.  
do godz. 15.00 

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i 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 25 czerwca 2021r.  
do 14 lipca 2021r. do 
godz. 15.00 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 
okoliczności. 

do 14 lipca 2021 r. 

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

22 lipca 2021 r.  

5 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badanie lekarskie  

od 17 maja 2021 r.  
do 26 lipca 2021 r.   

6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata 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, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe  także 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio 
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia 
psychologicznego o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem.  

od 23 do 30 lipca 2021r. 
 do godz. 15.00 
 

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

2 sierpnia 2021 r.  
do godz. 14.00 



8 Poinformowanie przez dyrektora szkoły 
ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych 
miejsc w szkole. 

2 sierpnia 2021 r. 

9 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

5 sierpnia 2021r. 

10 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia 
odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia 
wystąpienie o 
sporządzenie 
uzasadnienia odmowy 
przyjęcia   

11 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia 
otrzymania 
uzasadnienia odmowy  
przyjęcia . 

12 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia 
złożenia odwołania do 
dyrektora szkoły . 

Dodatkowe informacje: 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 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 póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 
2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w 
okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się 
rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów 
(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi 
do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.  

 

 

§ 5 

 

1. W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół w Libiążu ogłasza nabór do klas: 

- w liceum ogólnokształcącym do klasy: 

• ogólnokształcącej 

 

- w technikum w zawodach: 

● technik elektronik  

● technik ekonomista 

● technik energetyk 

● technik górnictwa podziemnego 

● technik logistyk 

● technik organizacji turystyki 



● technik mechanik 

2. Drugi język obcy w klasie spośród funkcjonujących w szkole to: 

- język niemiecki, 

- język francuski. 

3. O przydziale drugiego języka w klasie decyduje dyrektor szkoły po zakończeniu 

rekrutacji. 

 

§ 6 

 

1. O przyjęciu do klas pierwszych w Zespole Szkół w Libiążu decyduje łączna liczba 

punktów uzyskanych : 

 z egzaminu ósmoklasisty , 

 z oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech 

przedmiotów: języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych 

przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne 

osiągnięcia ucznia wymienionew świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  

2. Punkty przyznawane są za oceny z następujących przedmiotów: 

a) liceum ogólnokształcące (język polski, matematyka,język obcy, geografia) 

b) technik elektronik (język polski, matematyka, język obcy,  fizyka) 

c) technik ekonomista (język polski, matematyka, język obcy, geografia) 

d ) technik energetyk (język polski, matematyka, język obcy, fizyka). 

e) technik górnictwa podziemnego(język polski, matematyka, język obcy, 

fizyka) 

f) technik logistyk ( język polski, matematyka, język obcy, geografia) 

g) technik organizacji turystyki (język polski, matematyka, język obcy, 

geografia) 

h) technik mechanik ( język polski, matematyka, język obcy, fizyka) 

3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

a) wynik przedstawiony w procentach z: 

                 - języka polskiego 

                  - matematyki 

-mnoży się przez 0,35 

b) wynik przedstawiony w procentach z  języka obcego nowożytnego mnoży się 

przez 0,3. 

 

4 . W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone  

w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 18 pkt, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt, 

c) dobrym – przyznaje się po 14 pkt, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.    

5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, uczeń otrzymuje  

    7 punktów.  



6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych 

porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów. 

7. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim : 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 

     10 punktów 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

          4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

          3 punkty. 

8. Za uzyskanie w zawodach  wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się  

10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

d)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się  

5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się  

3 punkty. 

9. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 

przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 

przyznaje 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 



d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

2 punkty. 

10. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 

powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

11.  W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie    

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione 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 punktów. 

  

12. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu,  przyznaje się 3 punkty. 

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty,  przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyk, 

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)  wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażone 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. 

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty , przelicza się na punkty , w sposób określony  

w pkt. 13a  oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

 z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz 

którego dotyczy zwolnienie. 



15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu 

do wyboru spośród przedmiotów : biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których 

przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są punkty 

odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena  

z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia lub historia w sposób określony w punkcie 13b. 

16. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów  o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt.8 ustawy o systemie oświaty 

(DZ. U. z 2014 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Minister 

Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz. U. z 2002 r, Nr 13, poz.125 ze 

zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej , jeżeli posiadają 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. 

19. Kandydaci do wszystkich typów szkół będą przyjmowani, począwszy od 

największej liczby punktów do zapełnienia 30 miejsc w każdej klasie. 

20. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do danego oddziału; 

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem; 

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, 

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

21. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 



W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami , na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

następujące kryteria: 

- wielodzietność rodziny kandydata; 

- niepełnosprawność kandydata; 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność rodzica kandydata; 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria ,o których mowa powyżej, mają jednakową wartość. 

22. Równocześnie ze składaniem podania o przyjęcie do technikum, kandydat na 

specjalnym druku, deklaruje wybór jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, 

który będzie realizowany od pierwszej do piątej klasy technikum . Wyboru dokona 

spośród następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, 

język francuski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, 

matematyka. 

Oprócz jednego wybranego przedmiotu kandydat wybierze również dwa przedmioty 

dodatkowe, w razie gdyby nie zostały utworzone grupy z przedmiotów wskazanych  

w pierwszym wyborze. 

Po przydzieleniu ucznia do danej grupy, nie ma już możliwości dokonania zmiany 

przedmiotu. 

23. Równocześnie ze składaniem podania o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego , 

kandydat na specjalnym druku deklaruje wybór dwóch lub trzech przedmiotów na 

poziomie rozszerzonym, które będą realizowane od pierwszej do czwartej klasy liceum 

ogólnokształcącego.  

Wyboru dokona spośród następujących przedmiotów: język polski, język angielski, 

język francuski, język niemiecki, historii, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, 

chemia, fizyka, matematyka. 

Oprócz wybranych przedmiotów kandydat wybierze również jeden przedmiot 

dodatkowy w razie gdyby nie zostały utworzone grupy z przedmiotów wskazanych  

w pierwszym wyborze. 

Po przydzieleniu ucznia do danej grupy, nie ma już możliwości dokonania zmiany 

przedmiotu. 

 

 


