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Kryteria naboru: 

1. Za rekrutacje odpowiada szkolna komisja rekrutacyjna  powołana przez 
dyrektora liceum w dniu 27.01. 2022 r.. Komisja ustala i ogłasza na podstawie 
wyników postępowania kwalifikacyjnego listę uczniów przyjętych do  Liceum 
Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie 

2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać 
maksymalnie 200 punktów. 

3. Przewiduje się utworzenie 4  ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH. 
4. Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału klasowego w kolejności 

zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
5. Każdemu uczniowi szkoły gwarantuje się naukę języka angielskiego. Grupy 

językowe będą tworzone z uwzględnieniem umiejętności uczniów. Podział na 
grupy zostanie  dokonany na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty oraz 
diagnozy przeprowadzonej w pierwszym tygodniu nauki.  

6. Oferta szkoły obejmuje utworzenie klas o następującym ukierunkowaniu 
przedmiotowym: 
 

KLASA  

INFORMATYKA Z ELEMENTAMI MECHATRONIKI  

- KLASA PATRONACKA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MATERIAŁOWEJ 

 świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej 
 wyniki egzaminu ósmoklasisty 
 oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych wybranych spośród informatyki, fizyki, j. angielskiego 
 świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 
 osiągnięcia ucznia  
 uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału klasowego w kolejności 

zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
 

KLASA DWUJĘZYCZNA 

 świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej 
 wyniki egzaminu ósmoklasisty 
 oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych spośród - języki obce 
nowożytne za wyjątkiem j. angielskiego, historia, wiedza o społeczeństwie, 
geografia, biologia, chemia, fizyka 

 świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 
 osiągnięcia ucznia 
 wyniki sprawdzianu kompetencji  językowych  z języka angielskiego 
 uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału klasowego w kolejności 

zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
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KLASA PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA 

 świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej 
 wyniki egzaminu ósmoklasisty 
 oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych wybranych spośród języków obcych nowożytnych, historii, 
wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki  

 świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 
 osiągnięcia ucznia  
 uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału klasowego w kolejności 

zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

 

KLASA OGÓLNA 

 świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej 
 wyniki egzaminu ósmoklasisty 
 oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych wybranych spośród języków obcych nowożytnych, historii, 
wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, chemii, fizyki  

 świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 
 osiągnięcia ucznia  
 uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału klasowego w kolejności 

zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

 

 

klasa rozszerzenia języki obce  przedmioty dodatkowe 
informatyka z 
elementami 
mechatroniki 

informatyka, 
matematyka, fizyka 
lub j. angielski              
( utworzenie rozszerzenia 
fizyka lub j. angielski jest 
zależne od liczby 
kandydatów; rozszerzenia 
mogą być realizowane 
międzywydziałowo) 

język angielski 

oraz do wyboru 
jeden spośród: 

j. hiszpański, j. 
francuski, j. 
niemiecki 
(utworzenie grupy 
językowej jest 
zależne od liczby 
kandydatów)  

elementy mechatroniki 
– część zajęć będzie 
realizowanych na 
Politechnice Śląskiej 
Wydział Inżynierii 
Materiałowej  

dwujęzyczna język angielski oraz 
dwa przedmioty do 
wyboru  spośród 
nauczanych w szkole   
( utworzenie rozszerzenia 
jest zależne od liczby 
kandydatów; rozszerzenia 
mogą być realizowane 

język angielski 

oraz do wyboru 
jeden spośród: 

j. hiszpański, j. 
francuski, j. 
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międzywydziałowo) niemiecki 
(utworzenie grupy 
językowej jest 
zależne od liczby 
kandydatów) 

psychologiczno -  
pedagogiczna 

- trzy przedmioty do 
wyboru  spośród 
nauczanych w szkole  
( utworzenie rozszerzenia 
jest zależne od liczby 
kandydatów; rozszerzenia 
mogą być realizowane 
międzywydziałowo) 

 

język angielski 

oraz do wyboru 
jeden spośród: 

j. hiszpański, j. 
francuski, j. 
niemiecki 
(utworzenie grupy 
językowej jest 
zależne od liczby 
kandydatów) 

- podstawy pedagogiki 
i psychologii 

ogólna - trzy przedmioty do 
wyboru  spośród 
nauczanych w szkole  

( utworzenie rozszerzenia 
jest zależne od liczby 
kandydatów; rozszerzenia 
mogą być realizowane 
międzywydziałowo 

język angielski 

oraz do wyboru 
jeden spośród: 

j. hiszpański, j. 
francuski, j. 
niemiecki 
(utworzenie grupy 
językowej jest 
zależne od liczby 
kandydatów) 

 

 


