
Szkoła 
 

XII Liceum Ogólnokształcące (ZSSport) w Zabrzu 
(szkoła ponadgimnazjalna trzyletnia) 

 
Opis 

 

   

  

Oferta XII LO w Zabrzu 

Jeśli kończysz właśnie gimnazjum, trenujesz piłkę ręczną i zastanawiasz się nad wyborem 
szkoły średniej mamy ofertę dla Ciebie. Zapraszamy do XII LO (szkoły 
ponadgimnazjalnej trzyletniej) w Zespole Szkół Sportowych: oddział sportowy - piłka 
ręczna chłopców i dziewcząt.  

Adres: 

41-800 Zabrze, ul. Płaskowickiej 2 (ZSS)  

41-800 Zabrze, ul. Wolności 406 (XII LO) - zajęcia dydaktyczne oraz treningowe 

32 271 18 23 

www:zss.zabrze.pl 

Dla kandydatów podczas rekrutacji do XII LO w ZSS: oddział sportowy - piłka ręczna 
zasadniczym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będą 
szczególne predyspozycje uczniów sprawdzone 23 maja 2019 r. godzina 17.00 
w wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych: prób sprawności fizycznej na warunkach 
ustalonych przez polski związek sportowy. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku 



równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą 
brane kryteria z regulaminu. 

Od roku szkolnego 2015/2016 zajęcia dla licealistów odbywają się w budynku przy ulicy 
Wolności 406. Znajdują się tam nowoczesne sale dydaktyczne, które zostały 
zaprojektowane dla studentów wyższej uczelni. Są one przestronne, jasne, nowocześnie 
wyposażone. Dodatkowym atutem jest fakt, że w tym samym budynku co zajęcia 
lekcyjne odbywają się zajęcia sportowe. 

Do naszej szkoły dojedziesz bez problemu z każdej dzielnicy Zabrza, a także miast 
ościennych. Kilka metrów od budynku szkoły znajduje się przystanek tramwajowy linii 1, 
4, 5 oraz autobusowy linii 6, 234. 

W naszej szkole dominują cztery dyscypliny sportowe: piłka ręczna dziewczyn i chłopców 
oraz gimnastyka sportowa dziewczyn i chłopców. Szkoła ma duże tradycje związane 
z piłką ręczną. Wielu naszych uczniów to reprezentanci Polski, zawodnicy polskich 
i zagranicznych czołowych klubów ekstraklasy i pierwszej ligi, którzy zdobywali medale 
na prestiżowych imprezach sportowych, między innymi na Mistrzostwach Europy w piłce 
ręcznej. Od 2016 roku grono piłkarzy ręcznych w naszym liceum zasiliły dziewczyny - 
piłkarki ręczne. Rocznik 2002, uczniowie klasy pierwszej to Mistrzowie Polski Juniorek 
Młodszych i Mistrzowie Polski Młodzików. 

Jeśli trenujesz piłkę ręczną, to XII LO jest wymarzoną szkołą dla Ciebie. Nasi nauczyciele 
pomogą Ci połączyć sport z nauką. W liceum zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, 
zapewniająca wysoki poziom kształcenia, co znajduje wyraz w zdawalności egzaminu 
maturalnego. Jesteśmy niezmiennie w pierwszej dziesiątce jeżeli chodzi o zdawalność 
matur wśród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Zabrzu. Jest to możliwe dzięki 
temu, że nauczyciele mają indywidualne podejście do uczniów, uwzględniają ich 
zaangażowanie w proces szkolenia sportowego. 

Szkołę ukończyło wiele wybitnych gimnastyczek. Jedna z nich, Joanna Skowrońska która, 
reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku i Atenach 
w 2004. Sukces ten był znaczący, ponieważ Polska przez kilkanaście lat nie miała swojej 
reprezentantki w tej dyscyplinie sportowej na igrzyskach. Absolwentka Marta Pihan-
Kulesza wystąpiła na Igrzyskach Olimpijskich w 2008 w Pekinie i w 2012 Londynie. 
W 2016 roku była uczennica Katarzyna Jurkowska - Kowalska reprezentowała Polskę na 
Igrzyskach w Rio de Janeiro. Oprócz tego gimnastyczka została wyróżniona przez 
Komisję Techniczną Gimnastyki Sportowej FIG. W listopadzie 2015 roku jej element 
w ćwiczeniach wolnych został włączony do Code of Points jako nowy podskok. 

W ostatnich latach nasi uczniowie otrzymali również stypendia: Ministra Edukacji 
Narodowej, Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze za wysokie 
wyniki w nauce i sukcesy sportowe. 

Zastanawiając się nad wyborem szkoły pamiętaj, że bez Twojego zaangażowana 
i ciężkiej pracy żadna szkoła nie zapewni Ci odpowiedniego przygotowania 
zawodowego czy możliwości studiowania na wymarzonym kierunku. 

Warunki przyjęcia do XII LO znajdziesz na stronach internetowych: 
www:slaskie.edu.com.pl, www:zss.zabrze.pl oraz rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na lata szkolne 2017/2018–
2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum 
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego 
gimnazjum na stronie: https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-
pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-14-marca-2017-r.-w-sprawie-



przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-oraz-postepowania-uzupelniajacego-na-
lata-szkolne-2017201820192020-do-trzyletniego-liceum-ogolnoksztalcacego-
czteroletniego-technikum-i-branzowej-szkoly-i-stopnia-dla-kandydatow-bedacych-
absolwentami-dotychczasowego-gimnazjum-dz.u.-z-2017-r.-poz.-586-13930.html 

  

Terminy spotkań z kandydatami 
Sprawy związane z rekrutacją załatwiamy codziennie w sekretariacie szkoły w godzinach 
od 8.00 do 15.00 we wtorek, środa i piątek oraz od 8.00 do 12.00 w poniedziałek 
i czwartek. 23.05.2019 godz. 17.00 - próba sprawności fizycznej. Uwaga! Zawodnicy 
gimnastyki sportowej posiadają I klasę sportową oraz licencję zawodnika PZG. 

Parametry 

Czy budynek szkoły jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych ie

Lokalizacja 

 

 
 
 

Oddziały planowane 

 

Dane podstawowe 

Nazwa krótka:  Oddział sportowy z piłką ręczną 

Symbol oddziału:  1a 

Liczebność podstawowa oddziału:  30 

Cykl kształcenia:  3 lata 



Obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych:  tak 

Typ oddziału:  sportowy 

Lista dyscyplin:  piłka ręczna 

Próba sprawności fizycznej 

Zakres punktacji: od (włącznie): 1 do (włącznie): 100 

Przedmioty rozszerzone 

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe: 
język angielski 
język niemiecki 

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone do wyboru: 
język polski 

historia 

wiedza o społeczeństwie 

matematyka 

biologia 

fizyka 

geografia 

 

Opis przedmiotów rozszerzonych: 

W klasie języka angielskiego lub niemieckiego nauczać będziemy na poziomach 
kontynuacyjnych (j.a. – B1 lub B2; j.n. - B1). Uczniowie mogą dokonać wyboru 
rozszerzenia w obrębie obydwu języków. O rozszerzeniu zadecydują preferencje uczniów 
oraz test diagnozujący przeprowadzony na początku roku szkolnego 2019/2020. 
Od drugiej klasy zorganizowany będzie podział na grupy oddziałowe. Decyzję o wyborze 
przedmiotów na poziomie rozszerzonym trzeba będzie podjąć do końca lutego 2020 r. 
Jeżeli chętnych na rozszerzenie z danego przedmiotu będzie zbyt mało, uczeń 
zobligowany zostanie do wybrania innego przedmiotu przypisanego do danej grupy 
oddziałowej. 

Języki obce 

Pierwszy język obcy: 
język angielski (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h) 
język niemiecki (kontynuacja, 3.0h/3.0h/3.0h) 

 

Drugi język obcy: 
język niemiecki (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h) 
język angielski (kontynuacja, 2.0h/2.0h/2.0h) 

 

Przedmioty punktowane 



W oddziale punktowane będą następujące przedmioty: 
język polski 
matematyka 

język obcy - najwyższa ocena 

max(biol,chem,fiz,geo) 

Kryteria ex-aequo 

Oddziałowi przypisano następujące kryteria ex-aequo: 

1 

Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 

2 

Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: 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 - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) 
zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy. 

3 kryterium szkolne 

4 ocena zachowania 

5 
kandydaci z większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu j. 
polskiego oraz przedmiotów przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego 

Wymagania dodatkowe 

Ksero karty zdrowia zawodnika lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań 
do uprawiania sportu 

Specyfika rekrutacji 

23 maja 2019 r. godzina 17.00 w Hali Sportowej „Pogoń” ul. Wolności 406 -
 próby sprawności fizycznej. 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.zss.zabrze.pl/ 

Opis oddziału 

Od drugiej klasy zorganizowany będzie podział na grupy oddziałowe wg przedmiotów na 
poziomie rozszerzonym. Decyzję o wyborze przedmiotów trzeba będzie podjąć do końca 
lutego 2020 r. Jeżeli chętnych na rozszerzenie z danego przedmiotu będzie zbyt 
mało, uczeń zobligowany zostanie do wybrania innego przedmiotu przypisanego 
do danej grupy oddziałowej. 

Grupy oddziałowe: w zależności od preferencji uczniów. 

http://www.zsszabrze.com/


Regulaminy 
 

Treść regulaminu 
 

REGULAMIN ZASADY REKRUTACJI DO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
W ZABRZU ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Podstawa prawna art. 149, art. 155, art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (DZ.U. z 2017 r. poz. 60 ze 
zm.) 

Nr OA-OR.110.1.13.2019 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca decyzję nr Nr OA-
OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.  

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty zmieniająca decyzję  w sprawie terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok 
szkolny 2019/2020 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-

slaskiego-kuratora-oswiaty-zmieniajaca-decyzje-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-

postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-szkoly-

ponadgimnazjalne/  

Regulamin zasad i kryteriów rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej XII LO: 
oddział sportowy – piłka ręczna 

  

Rekrutacja do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych odbywa się 
drogą elektroniczną.  

Zasady rekrutacji znajdują się na stronie szkoły - www.zss.zabrze.pl 

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej XII Liceum Ogólnokształcącego jest 
przystąpienie w dniu 23 maja 2019 r. o godzinie 17.00 do próby sprawności fizycznej. 
Jeśli kandydat nie może przystąpić do próby sprawności fizycznej: choroba, kontuzja, 
przypadek losowy komisja rekrutacyjna przyznaje punkty na podstawie przebiegu 
dotychczasowej kariery sportowej. W następnych etapach postępowania rekrutacyjnego – 
gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki będzie większa niż liczba miejsc 
w szkole – uwzględniane będą kryteria ex-aequo podane w regulaminie. 

Kandydat do liceum ogólnokształcącego winien złożyć następujące dokumenty: 

 wniosek o przyjęcie do szkoły poprzez dokonanie zgłoszenia w systemie VULCAN, 
 kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia kl. III gimnazjum, 
 zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kryteria (np. potwierdzone kopie 

wyroków sądowych, orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
oświadczenia), 

 2 fotografie, 
 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 
 oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-zmieniajaca-decyzje-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-szkoly-ponadgimnazjalne/
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-zmieniajaca-decyzje-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-szkoly-ponadgimnazjalne/
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-zmieniajaca-decyzje-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-szkoly-ponadgimnazjalne/
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-zmieniajaca-decyzje-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-szkoly-ponadgimnazjalne/
http://zsszabrze.com/


Etapy prac 

Etap  

Wprowadzanie oferty edukacyjnej 
Data rozpoczęcia: 2019-03-19 00:00:00 
Data zakończenia: 2019-05-08 00:00:00 

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 
Data rozpoczęcia: 2019-05-13 00:00:00 
Data zakończenia: 2019-06-25 00:00:00 

Weryfikacja wniosków kandydatów/uczniów 
Data rozpoczęcia: 2019-05-13 08:00:00 
Data zakończenia: 2019-06-28 15:00:00 

Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 
Data rozpoczęcia: 2019-06-03 08:00:00 
Data zakończenia: 2019-06-05 15:00:00 

Weryfikacja danych o osiągnięciach 
Data rozpoczęcia: 2019-06-21 08:00:00 
Data zakończenia: 2019-06-28 15:00:00 

Porządkowanie list chętnych 
Data rozpoczęcia: 2019-07-12 13:00:00 
Data zakończenia: 2019-07-12 16:00:00 

Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia 
Data rozpoczęcia: 2019-07-15 17:00:00 
Data zakończenia: 2019-07-15 20:00:00 

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia 
Data rozpoczęcia: 2019-07-16 00:00:00 
Data zakończenia: 2019-07-16 00:00:00 

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki 
Data rozpoczęcia: 2019-07-16 08:00:00 
Data zakończenia: 2019-07-24 15:00:00 

Pobieranie list przyjętych 
Data rozpoczęcia: 2019-07-24 15:00:00 
Data zakończenia: 2019-07-25 10:00:00 

Publikacja list przyjętych 
Data rozpoczęcia: 2019-07-25 00:00:00 
Data zakończenia: 2019-07-25 00:00:00 

Aktualizacja danych 
Data rozpoczęcia: 2019-07-25 10:00:00 
Data zakończenia: 2019-08-31 00:00:00 

 


