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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

CZTEROLETNIEGO  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 

na rok szkolny 2020/2021 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 

1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60)  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz.1737)  

4. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie Nr 6/20 z dnia 29 stycznia 

2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do   publicznych 

szkół podstawowych dla dorosłych,  klas I publicznych  szkół ponadpodstawowych, klas 

wstępnych, o których nowa w art.25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr  

pierwszy klas I publicznych branżowych szkół  II stopnia i publicznych szkół 

policealnych  na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/20121  wraz     

z załącznikami. 

5. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie Nr 8/20 z dnia 27 lutego 

2020r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

uwzględnianych w postępowaniu  rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym na rok 

szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie 

w tych zawodach wraz z załącznikami. 

 

 

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-11_19-mko-sp.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-11_19-mko-sp.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-11_19-mko-sp.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-11_19-mko-sp.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-11_19-mko-sp.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-11_19-mko-sp.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-11_19-mko-sp.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-11_19-mko-sp.pdf
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§1 

 

Za każdym razem, gdy w tekście regulaminu używa się: 

1. słowa „kandydat” - należy rozumieć - uczeń szkoły podstawowej, który ubiega się 

o przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. 

T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej;  

2. słowo „Liceum” - należy rozumieć - I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki  

w Dąbrowie Tarnowskiej; 

3. słowa „dyrektor szkoły” - należy rozumieć dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 

 im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej; 

4. słowa „przewodniczący komisji” - należy rozumieć - przewodniczący szkolnej komisji 

rekrutacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Dąbrowie 

Tarnowskiej; 

5. słowo „komisja” - należy rozumieć - szkolna komisja rekrutacyjna  

w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 

§2 

1. Wykaz klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 w I Liceum Ogólnokształcącym  

im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej oraz realizowanych w tych klasach 

przedmiotów w zakresie rozszerzonym: 

 klasa z rozszerzeniami: biologia, chemia, język angielski, 

 klasa z rozszerzeniami: język polski, biologia, język angielski, 

 klasa z rozszerzeniami: matematyka, informatyka, język angielski, 

 klasa z rozszerzeniami: matematyka, geografia, język angielski, 

 klasa z rozszerzeniami: język polski, historia, język. angielski, 

 klasa straży granicznej (mundurowa): geografia, historia, język angielski. 

2. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych. 
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§3 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH 

 

1. Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Szkolna komisja rekrutacyjna: 

1) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji; 

2) ustala na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłasza listy 

kandydatów przyjętych do szkoły; 

3) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego; 

4) ogłasza regulamin rekrutacji. 

3. Od ustaleń komisji przysługuje odwołanie, którego tryb i harmonogram opisany został 

szczegółowo w § 7. 

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200. 

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali w wyniku postępowania 

kwalifikacyjnego co najmniej: 

1) 80 punktów w przypadku ubiegania się o przyjęcie do Liceum; 

2) w wyjątkowych sytuacjach komisja rekrutacyjna może przyjąć ucznia, który                         

w wyniku rekrutacji uzyskał poniżej 80 punktów; 

3) wszyscy kandydaci zostaną umieszczeni na jednej liście w kolejności alfabetycznej. 

5. Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, w terminie ustalonym przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty, wywieszona zostanie lista kandydatów przyjętych do 

Liceum. 

6. Kandydat umieszczony na liście przyjętych zobowiązany jest do potwierdzenia woli 

podjęcia nauki w szkole i dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

7. Po upływie terminu potwierdzenia woli, zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych, 

którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w wybranej szkole, zaś pozostali kandydaci 

zostaną wykreśleni z listy. 
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§4 

WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI DO SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH 

 

1. Kandydaci do szkoły składają wniosek o przyjęcie do szkoły (Załącznik nr 1) 

w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty. 

2. Do wniosku do szkoły kandydaci załączają: 

1) kwestionariusz  ucznia; 

2) dwie fotografie; 

3) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku narządów ruchu i innymi 

schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno  

- pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej; 

4) opinię Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w sprawie dostosowań wymagań 

edukacyjnych dla potrzeb  ucznia ; 

5) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu  żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem ; 

6) dokument  poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą; 

7) poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej  kopię świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej; 

8) poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię zaświadczenia o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty; 

9) zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, 

o których mowa w §5 art. 4 ust. 5,6 i 7; 

10) przy potwierdzeniu woli podjęcia nauki: 

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

b) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

c) kartę informacyjną. 

11) oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o woli nauczania religii. 

3. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy pierwszej jest ukończenie szkoły podstawowej 

i dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum w podaniu określają klasy 

z poszerzonymi treściami nauczania 
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1) pierwszą, w której chcieliby się kształcić; 

2) drugą i trzecią, którą byliby zainteresowani w przypadku nieuzyskania liczby 

punktów kwalifikujących ich do pierwszego wybranego kierunku.  

  

 

§5 

KRYTERIA REKTUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 

 

2. W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w województwie małopolskim 

ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki 

i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

 

3. 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 

rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  oraz za szczególne osiągnięcia 

kandydatów, w tym: 

1) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu 

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty); 

2) 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki, a także dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w regulaminie rekrutacji zgodnie 

z zapisami zawartymi w poniższej tabeli oraz za szczególne osiągnięcia ucznia 

wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
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Klasa pierwsza z rozszerzonym programem 

nauczania z przedmiotów: 

 

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

biologia, chemia, 

język angielski 

język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

max. do wyboru spośród: biologia, chemia 

język polski, biologia, 

język angielski 

język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

biologia 

 

matematyka,  informatyka, 

 język angielski 

język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

informatyka 

matematyka, geografia,  

język angielski 

język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

geografia 

język polski, historia,  

język angielski 

język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

historia 

geografia, historia,  

język angielski 

 

klasa straży granicznej 

język polski, 

matematyka, 

język angielski, 

max. do wyboru spośród: geografia, historia, 

wychowanie fizyczne 

 

4. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:  

1) z przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, przy czym wyrażone 

w skali procentowej wyniki z:  

 języka polskiego– mnoży się przez 0,35  

 matematyki – mnoży się przez 0,35  

 języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3  

2) jako suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z czterech przedmiotów według poniższych zasad:  
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 celujący - 18 punktów,  

 bardzo dobry - 17 punktów,  

 dobry - 14 punktów,  

 dostateczny - 8 punktów,  

 dopuszczający - 2 punkty,  

3) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty,  

4) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,  

5) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;  

6) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

7) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w §5 art. 

4 ust. 5 i 6, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

a) międzynarodowym – 4 punkty,  

b) krajowym –3 punkty,  

c) wojewódzkim –2 punkty,  

d) powiatowym –1 punkt.  

8) Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 
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uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na 

rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za 

wysokie w tych zawodach zawarty jest w załączniku nr 1, 2, 3  do Zarządzenia 

Małopolskiego Kuratora Oświaty Nr 8/20 z dnia 27 lutego 2020 r.  

9) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w §5 art. 4 

ust. 5,6 i 7, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 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. 

 

5. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty lub 

jego części przelicza się ocenę na liczbę punktów uzyskanych przedmiotów: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów, 

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru zgodnie z ustawą 

o systemie oświaty oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów, 
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§6 

KALENDARZ REKTUTACJI 

 

1. Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów 

wniosków o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

2. Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do Liceum 

kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i do 4 sierpnia 2020 r. zaświadczenia 

o wyniku egzaminu ósmoklasisty (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 

szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);  

3. Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję 

wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe; 

4. 12 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 – podanie przez komisję wyników postępowania 

rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych 

i listy kandydatów niezakwalifikowanych; 

5. Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej 

szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, 

poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

6. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 

przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych; 

 
W przypadku dysponowania wolnymi miejscami szkoła przyjmuje kandydatów w ramach 

rekrutacji uzupełniającej. Szkolne komisja rekrutacyjna przeprowadza dodatkową rekrutację 

do klas, które nie dokonały pełnego naboru wg ustalonych zasad w regulaminie szkoły, 

szczegółowe warunki rekrutacji dodatkowej określa szkolna komisja rekrutacyjna i podaje je 

do wiadomości kandydatom ubiegającym się o przyjęcie. 

 

 

 

§7 
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SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD DECYZJI KOMISJI 

REKRUTACYJNEJ 

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub opiekun  prawny kandydata  może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do Liceum. 

2.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

lub opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem, o którym mowa w art. 1. Uzasadnienie 

zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała 

do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

3.  Rodzic kandydata lub opiekun prawny  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4.  Dyrektor szkoły  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

Na rozstrzygnięcie decyzji dyrektora  szkoły przysługuje skarga do sądu 

administracyjnego.  

 

 


