
Zasady przyjmowania absolwentów szkół podstawowych do 
Akademickiego Dwujęzycznego Liceum Oxford Secondary School  
w roku szkolnym 2020/2021 
 
Podstawa prawna:  

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

 
1. Rekrutacja uczniów odbywa się poprzez stronę https://oxfordsecondary.pl lub w 

sekretariacie Szkoły ul. Krakowska 30 w Bielsku-Białej - obecnie kontakt telefoniczny 
512-393-363.  

2. Oferta szkoły jest także dostępna w systemie Vulcan od 11 maja 2020 r. 
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html.  

a. Po ogłoszeniu terminów rejestracja będzie także możliwa w wymienionym 
systemie. 

b. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania 
dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

c. Po ogłoszeniu terminów regulamin zostanie uzupełniony o nie. 
3. Kryteria przyjęcia do Akademickiego Dwujęzycznego Liceum Oxford Secondary 

School:  
a. wyniki Sprawdzianu Umiejętności Kierunkowych - egzamin potwierdzający 

znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1, 
b. wyniki egzaminu ósmoklasisty;  
c. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny:  

i. z języka polskiego, 
ii. matematyki  
iii. języka angielskiego 
iv. oraz najlepszej oceny z poszczególnych przedmiotów: biologia, 

chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, przyroda wiedza o 
społeczeństwie, drugi obowiązkowy język nowożytny. 

d. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  
e. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej:  
i. 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 
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przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o 
których mowa w przepisach nadrzędnych,  

ii. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, 

f. Rozmowa z Dyrektorem szkoły lub osobą wyznaczoną przez dyrektora. 
4. W przypadku większej liczby kandydatów do oddziału, mających identyczną liczbę 

punktów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale szkoły, brane są pod uwagę łącznie 
następujące kryteria:  

a. 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. 

b. procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 
c. procentowy wynik sumaryczny wynik z egz ósmoklasisty 
d. ocena z zachowania 

5. Kryteria z pkt. 5. mają jednakową wartość. 
6. Ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia kandydata podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 
 


