
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  

na r. szk. 2018/2019 

I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

im. K. BRODZIŃSKIEGO w TARNOWIE 
 

PODSTAWĄ PRAWNĄ REGULAMINU REKRUTACJI SĄ: 

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 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowa-

nia 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 dotychczaso-

wego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) 

4. Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie Nr 2/18 z dnia 25 stycznia 

2018 r. 

5. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione 

na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych za-

wodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie małopolskim zawarte w Zarzą-

dzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty Nr 22/18 z dnia 27.02.2018 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. Brodziń-

skiego 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 re-

krutacyjno-kwalifikacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego w Tar-

nowie. 

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

ceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. 

§ 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 Oświaty 

w Krakowie. 

 2) Komisja liczy 9 osób, wybranych spośród nauczycieli pracujących w Liceum. 
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§ 3 

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

rzone 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) W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy są laureatami lub finali-

stami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmio-

towych w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 lub 2017/2018. 

§ 4 

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

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

gimnazjum z czterech przedmiotów według poniższych zasad: 

   celujący  - 18 pkt., 

  bardzo dobry - 17 pkt., 

  dobry   - 14 pkt., 

  dostateczny  -  8 pkt., 

  dopuszczający -   2 pkt. 

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

nego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt 

4)  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt,  

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

kim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozu-

mień: 

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 interdyscyplinar-

nego – 7 pkt, 

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

nego – 5 pkt, 
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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. 

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

ratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wy-

mienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie 

w tych zawodach  w roku szkolnym 2017/2018 w województwie małopolskim, za 

które kandydat otrzymuje punkty w postępowaniu rekrutacyjnym (§4 pkt 5, 6 i 7) 

zawiera załącznik do Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

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

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 5-

7, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnię-

cie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych 

do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 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 nowo-

żytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzy-

skanie z: 

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

 celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 13 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 18 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 13 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, 
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 bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 13 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 od-

powiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjal-

nego, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 1), oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przepro-

wadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część 

egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 
 

§ 6 

 1) Wykaz przedmiotów, o których mowa w §4 pkt. 2b) do klas z poszerzonym progra-

mem: 

 a) matematyki i fizyki: język polski, język obcy, matematyka, fizyka, 

 b) matematyki i informatyki: język polski, język obcy, matematyka, max(fizyka, infor-

matyka), 

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

 d) matematyki i j. angielskiego: język polski, język obcy, matematyka, max(geografia, 

biologia, fizyka, chemia), 

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

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

 g) historii i WoS: język polski, język obcy, matematyka, max(historia, 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 ilo-

ści p-któw zdobytych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

§ 7 

Przewodniczący komisji organizuje rekrutację ze szczególnym uwzględnieniem: 

 a) terminu składania wniosku o przyjęcie do Liceum – od 23 kwietnia do 11 czerwca 

2018 r. do godz. 1500, 

 b) terminów rekrutacji: 
– Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów po-

twierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w po-

stępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 

ustawy – od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 r. do godz. 1200 

– Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenie gimnazjum oraz za-

świadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego – 22 - 26 czerwca 2018 r. 

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

kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów 

klasy pierwszej – 29 czerwca 2018 r. godz.1200 



 5 

– Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile 

nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum – do dnia 9 lipca 2018 

r. do godz. 1500 

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

przyjętych i nieprzyjętych do Liceum – 10 lipca 2018 r. godz.1200 

 c) terminów rekrutacji uzupełniającej: 
– składania wniosku o przyjęcie do Liceum – od 11 lipca do 18 lipca 2018 r. do godz. 1500 

– Weryfikacja przez SKR-K wniosków o przyjęcie do Liceum – od 11 do 27 lipca 2018 r. 

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

kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów 

klasy pierwszej – 30 lipca 2018 r. do godz.1200. 

– 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 

21 sierpnia 2018 r. do godz. 1500 

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

przyjętych i nieprzyjętych do Liceum – 22 sierpnia 2018 r. o godz. 1200. 

§8 

Szkolna komisja w szczególności: 

 a) ustala listę kandydatów, których wnioski o przyjęcie zostały zweryfikowane, w tym 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 zakwalifikowanych i przyjętych (w ilościach ustalonych z 

organem prowadzącym) oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych i nieprzyję-

tych do Liceum, 

 d) sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego, które są przechowywane 

w dokumentacji Liceum. 

§ 9 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo mają: 

a) kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psy-

chologiczno-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 rodzi-

ców 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. 
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§ 10 

Dyrektor Liceum sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością szkolnej komisji. 

§ 11 

Dyrektor może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym osoby wy-

znaczonej na przewodniczącego. 

§ 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 

 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 kan-

dydata z w/w wnioskiem. 

 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. 


