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w sprawie naboru na rok szkolny 2023/2024 

 
1. W roku szkolnym 2023/24 utworzonych będzie pięć klas pierwszych 
z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów oraz nauką 
języków obcych: 
 
1A – Klasa humanistyczno-prawna pod patronatem naukowym Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
 
Obowiązkowe przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski 
Nieobowiązkowe przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie 
Drugi język obcy: język niemiecki 
Limit miejsc: 32 uczniów 
 
1B – Klasa biomedyczna pod patronatem naukowym Wydziału Nauk 
Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
 
Obowiązkowe przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski 
Nieobowiązkowe przedmioty rozszerzone: chemia 
Drugi język obcy: język niemiecki 
Limit miejsc: 32 uczniów 
 
1C – Klasa dziennikarsko-psychologiczna pod patronatem naukowym Wydziału 
Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i oraz patronatem Radia Radom. 
 
Obowiązkowe przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski 
Nieobowiązkowe przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie 
Drugi język obcy: język niemiecki 
Limit miejsc: 32 uczniów 



1D – Klasa menadżerska pod patronatem naukowym Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
 
Obowiązkowe przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski 
Nieobowiązkowe przedmioty rozszerzone: matematyka 
Drugi język obcy: język niemiecki 
Limit miejsc: 32 uczniów 
 
1E – Klasa teatralno-filmowa pod patronatem Teatru Powszechnego im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu. 
 
Obowiązkowe przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski 
Nieobowiązkowe przedmioty rozszerzone: historia 
Drugi język obcy: język niemiecki 
Limit miejsc: 32 uczniów 
 
2. Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 15 maja 2023 r. i odbywać się będzie 
z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru znajdującego się pod adresem 
https://portal.oswiatawradomiu.pl. Szczegółowy harmonogram rekrutacji 
udostępniony zostanie na stronie internetowej XII Liceum Ogólnokształcącego 
w Radomiu.  
 
3. Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 
 

a. język polski, 
b. matematyka, 
c. dwa inne wybrane przedmioty obowiązkowe. 

 
4. Na etapie rekrutacji zasadniczej obowiązują następujące kryteria: 
 

a. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty (wynik 
przedstawiony w procentach) z: 
 

 języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 
 języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 

 
b. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
 

 celujący – 18 punktów 
 bardzo dobry – 17 punktów 
 dobry –14 punktów 



 dostateczny – 8 punktów 
 dopuszczający – 2 punkty 

 
c. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów. 

 
d. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć: 

 
 Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty: 
 

o tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów 
o tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  

7 punktów 
o tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

5 punktów 
 Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 
 

o tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 10 punktów 

o tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 4 punkty 

o tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 3 punkty 

 
 Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 
 

o dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 
10 punktów 

o dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 7 punktów 

o dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 punktów 

o tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 
punktów 

o tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
5 punktów 

o tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
3 punkty 

 
 Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 



 
o dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – 10 punktów 

o dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów 

o dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów 

o tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 7 punktów 

o tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 3 punkty 

o tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 2 punkty 

 
 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż 

wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych 
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 
na szczeblu: 
 

o międzynarodowym – 4 punkty 
o krajowym – 3 punkty 
o wojewódzkim – 2 punkty 
o powiatowym – 1 punkt 

 
 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 
punktów. 

 
 Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje 
się 3 punkty. 

 
 Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane 

na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na 
świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej. 

 



e. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych 
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty: 
 

 za ocenę celującą po 35 punktów 
 za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów 
 za ocenę dobrą po 25 punktów 
 za ocenę dostateczną po 15 punktów 
 za ocenę dopuszczającą po 10 punktów 

 
Z języka obcego nowożytnego: 
 

 za ocenę celującą – 30 punktów 
 za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów 
 za ocenę dobrą – 20 punktów 
 za ocenę dostateczną – 10 punktów 
 za ocenę dopuszczającą – 5 punktów 

 
f. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są 
przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.  

 
5. 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 z dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej 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 

 
6. 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. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, 
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego 
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
 

a. wielodzietność rodziny kandydata, 
b. niepełnosprawność kandydata, 
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
Podstawa prawna: 
 

1. Art. 140 oraz art. 154 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 185) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. 
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2431) 

3. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. 
w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół 
ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół 
dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024 

4. Statut XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi 
w Radomiu 

 
 
 
 
 


