Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych
XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
2017/2018
Opracowany na podstawie:
1. Rozporządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 roku
2. Statutu Szkoły
I.
1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2. W przypadku wolnych miejsc do klasy pierwszej mogą być przyjęci uczniowie
innych szkół celem powtórzenia pierwszej klasy liceum.
3. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum
powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez
zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej,
w tym w publicznej poradni specjalistycznej.
II.
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej liceum Dyrektor Szkoły
powołuje szkolną Komisję Rekrutacyjną.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji oraz określa zadania członków
komisji.
III.
1. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy w szczególności:
a) Podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
z uwzględnieniem kryteriów przyjęć.
b) Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przy przyjęciu do klas
integracyjnych.
c) Ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie
listy kandydatów przyjętych do szkoły.
d) Sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
IV.
1. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem rekrutacji ogłasza komunikat, w którym
zawarte są informacje dotyczące:
a) liczby oddziałów klas pierwszych, do których prowadzi się rekrutację,
b) nauczanych języków obcych
c) zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym
d) zajęć dodatkowych.
V.
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1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum decydują kryteria,
uwzględniające:
a) oceny z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz najwyższą
spośród ocen z: biologii, historii, geografii
b) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, a
zwłaszcza:
 ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej
na szczeblu wojewódzkim,
 osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym.
c) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach egzaminu, o którym mowa w odrębnych przepisach.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają dokumenty określone
w regulaminie rekrutacji:
1) podanie o przyjęcie do szkoły,
2) świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego,
3) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu finalisty lub laureata konkursu
(lub kopie poświadczone przez dyrektora szkoły),
4) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w
tym publicznej poradni specjalistycznej) dla kandydatów do klasy integracyjnej,
5) zaświadczenie lekarskie lub z poradni poświadczające problemy zdrowotne
kandydata,
6) inne dokumenty wskazane przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
VI.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI W XXX LO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Klasy taneczno - teatralne
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
 język polski
 matematyka
 język angielski
 do wyboru: biologia, historia, geografia
Przedmioty rozszerzone :
 język polski
 język angielski
 do wyboru: geografia, historia, biologia
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Przedmioty dodatkowe: wiedza o tańcu i zajęcia taneczne (taniec współczesny, taniec
klasyczny, techniki taneczne, choreografia)
1. Do klasy obowiązuje kwalifikacyjny egzamin praktyczny, który odbędzie się w dwóch
terminach do wyboru: 27 maja 2017 r. lub 3 czerwca 2017 r.
2. Egzamin rozpocznie się o godz. 9.00 w grupach po 10 osób według kolejności
rejestracji kandydatów.
3. Czas trwania egzaminu ok. 20 min dla jednej grupy.
4. Egzamin będzie weryfikował predyspozycje rytmiczne, ruchowe i aktorskie
kandydatów do klasy taneczno - teatralnej.
5. Informacje dla kandydatów:
a) Do dnia 22 maja 2017 roku należy przesłać na adres szkoły (mailem lub pocztą)
zgłoszenie na egzamin.
b) Kandydaci zobowiązani są do przygotowania dowolnego programu tanecznego
(max. czas trwania – 1 minuta) do wybranej muzyki.
c) Egzamin będzie sprawdzał predyspozycje do nauki tańca, a nie konkretne
umiejętności.
d) Obowiązuje strój ćwiczebny: bawełniana koszulka, getry lub dres, baletki lub
tenisówki.
e) Każdego kandydata obowiązuje zaświadczenie lekarskie o możliwości
uczestniczenia w intensywnych zajęciach tanecznych. Zaświadczenie należy
dostarczyć łącznie z dokumentami o przyjęcie do liceum.
6. O przyjęciu decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnych do
liceum zgodnie z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty. Punkty z postępowania
kwalifikacyjnego nie wliczają się do ogólnej sumy punktów.

Klasa integracyjna
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
 język polski
 matematyka
 język angielski
 do wyboru: biologia, historia, geografia
Przedmioty rozszerzone :
 język polski
 język angielski
 do wyboru: geografia, historia, biologia
Przedmioty dodatkowe: podstawy psychologii i pedagogiki
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Uczniowie niepełnosprawni są przyjmowani do klasy integracyjnej na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozmowy z Komisją Rekrutacyjną
Klasa ogólna
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
 język polski
 matematyka
 język angielski
 do wyboru: biologia, historia, geografia
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
 język polski
 język angielski
 Do wyboru: biologia, historia, geografia
Przedmioty dodatkowe:
WOS, zajęcia kulturowe
obszarze językowym

rozwijające

wiedzę

i zainteresowania

o

angielskim

Dodatkowo
proponujemy
wyjścia
i
wycieczki
w
języku
angielskim
poparte zajęciami edukacyjnymi, spotkania z native speakerami, obóz językowy,
a dla chętnych wycieczki zagraniczne.
Tematyka zajęć na zajęciach kulturowych w tej klasie jest atrakcyjna dla wszystkich
miłośników języka i kultury krajów anglojęzycznych.
Edukacja w tej klasie otwiera perspektywy studiów na kierunkach: amerykanistyka,
europeistyka, stosunki międzynarodowe, relacje międzykulturowe.
VII.
Terminy składania podań i dokumentów.
Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na
podbudowie programowej gimnazjum: licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze
szkoły zawodowe.
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. do
godz. 15.00, (termin uzupełniający od 10 lipca 2017 r. do 18 lipca 2017 r. do godz.
15.00).
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2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od
23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 czerwca 2017 r. godz.
15.00, (termin uzupełniający 4 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 )
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej do 5 lipca do godz.
15.00, (termin uzupełniający do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00)
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 7 lipca 2017 r. godz. 12.00
(termin
uzupełniający do 28 sierpnia 2017 r.)
VIII.
Rekrutacja uzupełniająca.
1. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest sposobem tradycyjnym. Wyniki tej
rekrutacji (w szkołach objętych systemem elektronicznym) przewodniczący komisji
rekrutacyjnej wprowadzają do systemu elektronicznego po jej zakończeniu.
2. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.
3. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w podaniu wskazują kolejno
interesujące go oddziały.
IX.
Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
1. W przyjęciu do klasy pierwszej XXX LO decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:
a) Z przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego (zawartych
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażonych w skali
procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
 języka nowożytnego na poziomie podstawowym,
według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów,
czyli 1 procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
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b) z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego oraz do wyboru: biologii, geografii lub historii
według poniższych zasad: celujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14
pkt., dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.
c) za szczególne osiągnięcia ucznia, w tym:
 za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,
 za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata
konkursów tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i
tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz
innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem
Oświaty kandydaci otrzymują:
 laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim
– 12 punktów,
 laureat
konkursu
tematycznego
o
zasięgu
wojewódzkim
– 10 punktów,
 finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu
ponadwojewódzkim – 10 punktów,
 finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim
– 8 punktów,
 laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej,
matematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej otrzymuje
6 punktów.
 za uzyskanie 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 oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz
środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co
najwyżej 6 punktów
6. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat
punktowanych w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
7. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego,
liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego
oraz do wyboru: biologii, historii, geografii oraz liczbę punktów za szczególne
osiągnięcia kandydata do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
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8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego
o
zasięgu
wojewódzkim
lub
ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie
z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr
13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy
pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo
ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań
lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
9. Do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży
należy dołączyć dokumenty o których mowa w art. 20t. ust. 2 ustawy o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) a w przypadku
kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane
zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.08.2014 r. w
sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i
na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).
10. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych
publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, chyba że organ prowadzący
dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech szkół. Wniosek o
przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych zawiera wskazanie wybranego oddziału w
danej szkole.
11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła publiczna nadal
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły - zgodnie z art. 20zd. ustawy o
systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) - przeprowadza
postępowanie uzupełniające.
X.
Wymagane dokumenty:
1. Do podania o przyjęcie do XXX Liceum Ogólnokształcącego należy dołączyć:
1) poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;
2) poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
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3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy taneczno – teatralnej
zaświadczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w intensywnych zajęciach tanecznych;
4) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi
schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
5)zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
o których mowa w § 7 ust. 4 pkt. 2;
6) inne dokumenty wymagane przez szkołę, zwłaszcza dla kandydatów do szkół i
klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.
2. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole
ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

8

