REGULAMIN REKRUTACJI
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
DO KLAS PIERWSZYCH XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W KRAKOWIE
2019/2020

Opracowany na podstawie:
1. Rozporządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 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:
1) Podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
z uwzględnieniem kryteriów przyjęć.
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2) Przeprowadzenie

rozmowy kwalifikacyjnej przy przyjęciu do klas

integracyjnych.
3) Ustalenie

na

podstawie

wyników

postępowania

kwalifikacyjnego

i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.
4) Sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
IV.
1. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem rekrutacji ogłasza komunikat, w którym
zawarte są informacje dotyczące:
1) liczby oddziałów klas pierwszych, do których prowadzi się rekrutację,
2) nauczanych języków obcych,
3) zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym,
4) zajęć dodatkowych.
V.
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum decydują kryteria,
uwzględniające:
1)

oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,

2)

inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,
które uwzględnia w procesie rekrutacji , zwłaszcza:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co
najmniej na szczeblu wojewódzkim,
c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu
powiatowym.

3)

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.
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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.
7) kandydaci mający status cudzoziemca powinni dostarczyć dokumenty
potwierdzające posiadanie prawa do opieki medycznej i lekarskiej w razie
wypadku lub nagłego zachorowania.

VI.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI W XXX LO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASY TANECZNO - TEATRALNE
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
• język polski
• matematyka
• biologia
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• język angielski
Przedmioty rozszerzone :
• język polski
• język angielski
• do wyboru: geografia, historia, biologia
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
• Dla uczniów klas gimnazjalnych- 01 czerwca 2019 roku
• Egzamin rozpocznie się o godz. 9.00.
2. Egzamin będzie weryfikował predyspozycje rytmiczne, ruchowe i aktorskie
kandydatów do klasy taneczno - teatralnej.
3. Informacje dla kandydatów:
• Do dnia 22 maja 2019 roku należy przesłać na adres szkoły (mailem lub
pocztą) imienne zgłoszenie na egzamin.
• Kandydaci zobowiązani są do przygotowania dowolnego programu
tanecznego (max. czas trwania – 1 minuta) do wybranej muzyki.
• Egzamin będzie sprawdzał predyspozycje do nauki tańca, a nie konkretne
umiejętności.
• Obowiązuje strój ćwiczebny: bawełniana koszulka, getry lub dres, baletki
lub tenisówki.
• Każdego kandydata obowiązuje zaświadczenie lekarskie o możliwości
uczestniczenia w intensywnych zajęciach tanecznych. Zaświadczenie
należy dostarczyć łącznie z dokumentami o przyjęcie do liceum.
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• Kandydaci mający status cudzoziemca powinni dostarczyć dokumenty
potwierdzające posiadanie prawa do opieki medycznej i lekarskiej
w razie wypadku lub nagłego zachorowania.
• 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
• biologia
• język angielski
Przedmioty rozszerzone :
• język polski
• język angielski
• do wyboru: geografia, historia, biologia

Przedmioty dodatkowe: podstawy psychologii i pedagogiki
Uczniowie niepełnosprawni są przyjmowani do klasy integracyjnej na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz rozmowy z Komisją Rekrutacyjną
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KLASA EKONOMICZNO-MENADŻERSKA
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:
• język polski
• matematyka
• biologia
• język angielski
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• język polski
• język angielski
Do wyboru: język francuski, język niemiecki

Przedmioty dodatkowe:
Ekonomia menadżerska, przywództwo strategiczne, zarządzanie strategiczne
i operacyjne, matematyka w naukach o zarządzaniu.
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 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00, (termin uzupełniający od 11 lipca 2019 r. do 16 lipca 2019 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 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych 28 czerwca 2019 r.

godz. 12.00, (termin uzupełniający 31lipca 2019 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 9
lipca 2019 roku do godz. 15.00, (termin uzupełniający do 20 sierpnia 2019 r)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10 lipca 2019 r. godz. 12.00 (termin
uzupełniający do 22 sierpnia 2018 r.)

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.

VIII.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
MAKSYMALNA LICZBA
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PUNKTÓW

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO

100 pkt

ocena z języka polskiego ( za ocenę celującą )

18 pkt

ocena z matematyki ( za ocenę celującą )

18 pkt

ocena z I przedmiotu ( za ocenę celującą )

18 pkt

ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą )

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

punkty za egzamin gimnazjalny

100 pkt

wynik z języka polskiego

100%x0,2=20 pkt

Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100%x0,2=20 pkt

wyniki z matematyki

100%x0,2=20 pkt

Wyniki z przedmiotów przyrodniczych

100%x0,2=20 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie

100%x0,2=20 pkt

podstawowym
Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie

Nie przelicza się

podstawowym

Wymagane dokumenty:
1. Do podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:
1) poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2) poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
3) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy taneczno – teatralnej
zaświadczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w intensywnych zajęciach tanecznych,
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4) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i
innymi

schorzeniami

orzeczenie

kwalifikacyjne

publicznej

poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
5) zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
konkursów,
6) inne dokumenty wymagane przez szkołę, zwłaszcza dla kandydatów do szkół
i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego,
7) kandydaci mający status cudzoziemca powinni dostarczyć dokumenty
potwierdzające posiadanie prawa do opieki medycznej i lekarskiej w razie
wypadku lub nagłego zachorowania.
2. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole
ponadgimnazjalnej są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

9

