Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego
w
I Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Stalowej Woli
na rok szkolny 2022 / 2023
Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
•

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);.

•

zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r w
sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I
publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół
policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny
2022/2023 w województwie podkarpackim;

•

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym „Omikron
rekrutacja do szkół ponadpodstawowych” Asseco Data System (https://stalowowolski.eomikron.pl/omikron-parents/main.action), w którym składany jest wniosek o przyjęcie do szkoły
zawierający:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru
PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
e) wskazanie wybranych oddziałów w danej szkole,
f) informacje o nauczanym języku w szkoły podstawowej.
2. Kandydaci do klas pierwszych składają ponadto niżej wymienione dokumenty:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał po zakwalifikowaniu się do szkoły),
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej (oryginał po
zakwalifikowaniu się do szkoły),
c) kartę zdrowia (po zakwalifikowaniu się do szkoły)
d) dwa zdjęcia podpisane na odwrocie (po zakwalifikowaniu się do szkoły)
3. Ponadto kandydaci mogą dołączyć:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) inne istotne informacje o kandydacie (np. sieroty, osoby przebywające w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych)
4. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje, uzyskana przez niego w
postępowaniu rekrutacyjnym, lokata na listach kandydatów do szkoły.
5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych zgodnie z
art. 20d ustawy o systemie oświaty przyjmowani są niezależnie od kryterium zawartego w
niniejszym regulaminie.
6. Wyniki procentowe za wyniki uzyskane z egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole
Podstawowej
z j. polskiego i matematyki, należy przeliczyć na punkty mnożąc
uzyskany
wynik procentowy przez 0,35.
7. Wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej z j.
obcego należy pomnożyć przez 0,30.
8. Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów:
a) języka polskiego
b) matematyki
oraz dwóch przedmiotów, wymienionych poniżej, z których kandydat otrzymał najwyższe oceny:
a) biologia
b) historia
c) geografia
d) fizyka
e) chemia
f) język obcy (w wypadku gdy uczeń uczył się dwóch języków może wybrać tylko jeden),
9. Punkty są obliczane według następujących zasad;
a) ocena celująca
- 18 punktów
b) ocena bardzo dobra
- 17 punktów
c) ocena dobra
- 14 punktów
d) ocena dostateczna
- 8 punktów
e) ocena dopuszczająca
- 2 punkty
10. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust.
pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.
11. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia, umieszczone na świadectwie szkolnym,
mające znaczenie dla dalszej jego edukacji w danej szkole, takie jak:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
-przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
-przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
i sportowych, o których mowa w ust. 4, 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.
12. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
przyznaje się 3 punkty.
13. 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.
14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie postępowania rekrutacyjnego
brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie postępowania rekrutacyjnego , o
których mowa w pkt. 14, pierwszeństwo przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN
mają:

1) kandydaci
o
najwyższej
średniej
ocen
ze
wszystkich
przedmiotów
edukacyjnych uzyskanych na świadectwie szkoły podstawowej,
2) kandydaci z najlepszą oceną zachowania w szkole podstawowej.
16. Kandydatom, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu ósmoklasisty liczbę
punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej w sposób następujący:
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 punkty;
2) języka obcego 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 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się 13 punkty,
d) dostatecznym - przyznaje się 8 punkty,
e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punktu.
17. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty,
oceny z j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie oceny
wyrażonej w stopniu:
.
1) celującym - przyznaje się 30 punktów;
2) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów;
3) dobrym - przyznaje się 20 punktów;
4) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów;
5) dopuszczającym - przyznaje się 5 punkty.
18. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy
o systemie oświaty, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w
stopniu:
1) celującym - przyznaje się 20 punktów;

2)
3)
4)
5)

bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
dobrym - przyznaje się 13 punktów;
dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

19. O przyjęciu do szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata
w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia
kandydata do innej klasy
w tej samej szkole w przypadku niezakwalifikowania się do wcześniej wybranej.
20. Wszystkie dane niezbędne w procesie rekrutacji, zostają wprowadzone do systemu naboru
elektronicznego „Omikron rekrutacja do szkół ponadpodstawowych” przez rodziców (prawnych
opiekunów) kandydatów do szkoły.
21. Uczniowie, których dane nie zostaną wprowadzone do systemu elektronicznego, mogą złożyć
swoje podanie w sekretariacie szkoły
22. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
które kandydat składa w terminie ustalonym przez kuratora oświaty.
23. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. 24, w określonym terminie oznacza
rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.
24. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do szkoły w danym oddziale klasowym.
25. Lista, o której mowa w pkt. 26 zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia.
26. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia do szkoły, przysługuje
kandydatowi odwołanie do dyrektora szkoły.

