
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  

na r. szk. 2016/2017 

I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. K. BRODZIŃSKIEGO w TARNOWIE 
 

PODSTAWĄ PRAWNĄ REGULAMINU REKRUTACJI SĄ: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 

poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. 

Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, 

Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz 

z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615) oraz na podstawie ustawy z dnia 6 

grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 

innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia MEN z dnia 

28 maja 2010 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwo-

wych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania dupli-

katów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagra-

nicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624). 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na 

punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, 

składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i termi-

nów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniają-

cego (Dz. U. poz. 1942) 

4. Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie: Nr 2 z dnia 11 lutego 

2016 r. i Nr 4 z dnia 29 marca 2016 r. 

5. Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów gimnazjum organi-

zowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz dyscyplin sportu uwzględ-

nianych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych z dnia 29.02.2016 r. 

§ 1 

Za każdym razem, gdy w tekście regulaminu używa się: 

 a) słowa „kandydat” - należy rozumieć - uczeń gimnazjum, który ubiega się o przyjęcie do 

klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. 

 b) słowo „Liceum” - należy rozumieć - I Liceum Ogólnokształcące im. K. Bro-

dzińskiego w Tarnowie. 

 c) słowa „dyrektor szkoły” - należy rozumieć - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 

im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. 

 d) słowa „przewodniczący komisji” - należy rozumieć - przewodniczący szkolnej komisji 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego 

w Tarnowie. 

 e) słowo „komisja”- należy rozumieć – szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. 

http://kuratorium.krakow.pl/user/sok/JN_201602292141_0.docx
http://kuratorium.krakow.pl/user/sok/JN_201602292141_0.docx
http://kuratorium.krakow.pl/user/sok/JN_201602292141_0.docx


 2 

§ 2 

 1) Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego, określa jej zadania i 

sposób dokumentowania pracy w terminie wyznaczonym przez Kuratorium Oświa-

ty w Krakowie. 

 2) Komisja liczy 9 osób, wybranych spośród nauczycieli pracujących w Liceum. 

§ 3 

 1) Liceum przeprowadza nabór do klas pierwszych, w których realizowane będą roz-

szerzone programy nauczania z przedmiotów: 

- matematyka i fizyka, 

- matematyka i informatyka, 

- matematyka i geografia, 

- matematyka i j. angielski,  

- biologia i chemia, 

- j. polski i historia, 

- historia i wiedza o społeczeństwie. 

 2) Bez postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są kandydaci, którzy są laureata-

mi lub finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkur-

sów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w 

całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu. 

 3) Konkursami, o których mowa w pkt 2) są konkursy: j. polskiego, j. angielskiego, j. 

niemieckiego, j. francuskiego, matematyczny, biologiczny, chemiczny, fizyki, hi-

storyczny, geograficzny, wiedza o społeczeństwie – ponadwojewódzki. 

 4) Konkursami tematycznymi organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświa-

ty w r. szk. 2015/2016 są konkursy: 

a)  ponadwojewódzkie: 

- Losy Bliskich i losy Dalekich -  życie Polaków w latach 1914 – 1989, 

- Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego; 

- „Papież Słowianin”. Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola 

Wojtyły – Jana Pawła II, 
- Olimpiada „Myśli Jana Pawła II” 

 b) wojewódzkie:  

- Konkurs historyczny „Ani na chwilę nie złożyliśmy broni…” Polacy w walce 

podczas II wojny światowej 1939 – 1945, 

- Konkurs historyczny „ Polskie drogi do niepodległości 1846 – 1915” 

- Konkurs języka hiszpańskiego "Hiszpania - kraj kontrastów", 

- Konkurs wiedzy o teatrze: 250 lat teatru polskiego 

- Konkurs informatyczny "Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem kompute-

ra", 

- Konkurs biblijny "Z mądrością proroków przez życie"; 

 c) ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe dla Gimnazjalistów: matematyczna, in-

formatyczna, j. angielskiego. 

 5) Listę konkursów przedmiotowych i tematycznych z lat 2013/2014 i 2014/2015 

oraz listę dyscyplin sportowych uwzględnianych w procesie rekrutacji zawiera 

„Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów gimnazjum or-
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ganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz dyscyplin sportu 

uwzględnianych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych”. 

§ 4 

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

1) przeliczenie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, przy czym wyrażone 

w skali procentowej wyniki z: 
 języka polskiego, 

 historii i wiedzy o społeczeństwie, 

 matematyki, 

 przedmiotów przyrodniczych 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

 – mnoży się przez 0,2 

2)  suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia 

gimnazjum z czterech przedmiotów według poniższych zasad: 

   celujący  - 20 pkt., 

  bardzo dobry - 16 pkt., 

  dobry   - 12 pkt., 

  dostateczny  -  8 pkt., 

  dopuszczający -   2 pkt. 

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

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 pkt 

4)  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt,  

5)  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwoje-

wódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych poro-

zumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt, 

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

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

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

organizowanym przez kuratora oświaty: 

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

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscypli-

narnego – 7 pkt, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscypli-

narnego – 5 pkt, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt, 

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

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

7)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 

5-6, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – 4 pkt, 

b) krajowym –3 pkt, 

c) wojewódzkim –2 pkt, 

d) powiatowym –1 pkt. 
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8)  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawo-

dach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 5-7, wymienio-

ne na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt. 

§ 5 
 

1)  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimna-

zjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, 

wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego no-

wożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za 

uzyskanie z: 

a)  j. polskiego, matematyki i j. obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty; 

b)  historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyj-

nych dzieli się przez 2; 

c)  biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyj-

nych dzieli się przez 4; 

2)  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimna-

zjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 1), oceny wymienio-

ne na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub 

dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 
 

§ 6 

 1) Wykaz przedmiotów, o których mowa w §4 pkt. 1b) do klas z poszerzonym pro-

gramem: 

 a) matematyki i fizyki: język polski, język obcy, matematyka, fizyka, 
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 b) matematyki i informatyki: język polski, język obcy, matematyka, fizyka lub infor-

matyka, 

 c) matematyki i geografii: język polski, język obcy, matematyka, geografia, 

 d) matematyki i j. angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, fizyka, 

 e) biologii i chemii: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia, 

 f) j. polskiego i historii: język polski, język obcy, matematyka, historia lub WoS, 

 g) historii i WoS: język polski, język obcy, matematyka, historia lub WoS. 

 2) Uczniowie zakwalifikowani potwierdzając wolę uczęszczania do I LO w Tarnowie 

obowiązkowo deklarują, jakiego drugiego języka obcego chcieliby się uczyć.  

 3) Z uwagi na fakt, że ilość grup danego języka obcego jest ograniczona: 

  a) uczniowie podają w kolejności ważności dla siebie, co najmniej dwa języki obce, 

  b)  o zakwalifikowaniu do danej grupy językowej decyduje SKR-K na podstawie 

ilości p-któw zdobytych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

§ 7 

Przewodniczący komisji organizuje rekrutację ze szczególnym uwzględnieniem: 

 a) terminu składania wniosku o przyjęcie do Liceum – od 11 kwietnia do 10 czerw-

ca 2016 r. do godz.15
00

, 

 b) terminów rekrutacji: 
– Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenie gimnazjum oraz za-

świadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego – 24 - 28 czerwca 2016 r. do godz.15
00

. 

– Weryfikacja przez SKR-K wniosków o przyjęcie do Liceum – do 30 czerwca 2016 r. do 

godz.15
00

. 

– Podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list 

kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów 

klasy pierwszej – 1 lipca 2016 r. godz.15
00

. 

– Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świa-

dectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjal-

nego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum – do dnia 

12 lipca 2016 r. do godz.15
00

. 

– Podanie do publicznej wiadomości  przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list 

przyjętych i nieprzyjętych do Liceum – 13 lipca 2016 r. godz.12
00

 

 c) terminów rekrutacji uzupełniającej: 
– składania wniosku o przyjęcie do Liceum – do 14 lipca od godz. 12

00
 do 18 lipca 2016 r. do 

godz.15
00

. 

– Weryfikacja przez SKR-K wniosków o przyjęcie do Liceum – do 21 lipca 2016 r.  

– Podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list 

kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów 

klasy pierwszej – 4 sierpnia 2016 r. do godz.15
00

. 

– Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świa-

dectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjal-

nego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum – do dnia 

20 sierpnia 2016 r. do godz. 12
00

 

– Podanie do publicznej wiadomości  przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list 

przyjętych i nieprzyjętych do Liceum – do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godz. 12
00

. 

§8 

Szkolna komisja w szczególności: 
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 a) ustala listę kandydatów zwolnionych z postępowania kwalifikacyjnego na podstawie 

preferencji, o których mowa w §3 pkt. 2, 

 b) przydziela ilość punktów za poszczególne dodatkowe szczególne osiągnięcia 

ucznia wymienione na świadectwie w granicach określonych w §4 pkty 3-8. 

 c) ustala listę kandydatów przyjętych do Liceum, w ilościach ustalonych z organem 

prowadzącym, 

 d) sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego, które są przechowywane 

w dokumentacji Liceum. 

§ 9 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyj-

nym pierwszeństwo mają: 

a) kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

b) kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 

Ustawy o systemie oświaty: 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, 

c) kandydaci z większym procentowym wynikiem sumarycznym z egzaminu gimna-

zjalnego, 

d) kandydaci z wyższą oceną z przedmiotów kierunkowych do danej klasy, 

e) kandydaci z wyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świa-

dectwie ukończenia gimnazjum. 

§ 10 

Dyrektor Liceum sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością szkolnej komisji. 

§ 11 

Dyrektor w przypadku zauważonych zaniedbań może odwołać przewodniczącego lub 

poszczególnych członków szkolnej komisji i na ich miejsce powołać nowych w trybie, 

o którym mowa w §2 pkt. 1. 

§ 12 

Wszelkie zmiany w regulaminie wprowadza Dyrektor Liceum po uzyskaniu opinii Rady 

Pedagogicznej w przypadku modyfikacji zasad rekrutacji do szkół ponad gimnazjalnych, 

wprowadzonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie lub MEN. 

§ 13 

Tekst regulaminu zostanie podany do publicznej wiadomości od dnia 1.03.2016 r. 

§ 14 

 1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przy-

jętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji re-

krutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do Liceum. 

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

kandydata z w/w wnioskiem. 
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 3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Liceum odwołanie od rozstrzygnięcia 

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

 4) Dyrektor Liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 


