
Regulamin rekrutacji Kandydatów do klas pierwszych  

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach  

na rok szkolny 2022/2023                                                                                               

 

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Marcina Kromera w Gorlicach w roku szkolnym 2022/2023 dla absolwentów szkół 

podstawowych opracowano na podstawie Zarządzenia nr 6/22 Małopolskiego Kuratora 

Oświaty z dn. 26 stycznia 2022 

Całością prac związanych z przyjmowaniem Kandydatów do klas pierwszych I Liceum 

Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora Liceum.  

 

 

I. SZKOŁA PROWADZI REKRUTACJĘ DO KLAS  

O NASTĘPUJĄCYCH PROFILACH:  

I a  – politechniczny z elementami astronomii: matematyka  - fizyka - informatyka   

I b  – politechniczny z elementami cyberbezpieczeństwa: matematyka – język angielski – 

informatyka  

I c -   biznesowo – turystyczny : matematyka - geografia - język angielski   

I d –  lingwistyczno-medialny:  język angielski– geografia -wiedza o społeczeństwie 

I e –   społeczno-prawny: język polski- historia- wiedza o społeczeństwie  

I f –   biomedyczny: biologia – chemia  

I g –  psychologiczno-społeczny:  język  polski – biologia - język angielski  

 

    

Przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy pierwszej. W każdej klasie wiodącym 

językiem obcym jest język angielski. Zajęcia z języków obcych mogą odbywać się w grupach 

międzyoddziałowych.  

 

 

 

 



II. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ  

1. W roku szkolnym 2022/2023 w postępowaniu rekrutacyjnym do I LO obowiązują 

następujące terminy: 

a. Od 16.05.2022r. do 20.06.2022r. – złożenie w formie elektronicznej wniosku                      

o przyjęcie do liceum oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmian przez 

kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. 

Wygenerowany i podpisany przez rodzica i kandydata  wniosek z systemu 

rekrutacyjnego należy wysłać w formie skanu/zdjęcia na e-maila: rekrutacja@kromer-

gorlice.edu.pl lub złożyć elektronicznie przez profil zaufany lub przynieść w formie 

papierowej do sekretariatu szkoły 

b. Od 24.06.2022r. do 12.07.2022r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty w formie skanu/zdjęcia przesłanego na e-maila rekrutacja@kromer-

gorlice.edu.pl 

c. 19. 07.2022r – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

d. Od 19.07.2022r. do 25.07.2022r. – w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w I LO 

rodzic kandydata składa: 

 oryginał wniosku podpisanego przez rodzica i kandydata (jeśli wcześniej tego 

nie zrobił),   

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

  kartę informacyjną,  

 2 opisane fotografie  

 w przypadku laureatów lub finalistów konkursów zaświadczenie o uzyskaniu 

tytułu. 

 

e. 26.07.2022 r. ogłoszenie  w kolejności alfabetycznej listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych wraz z minimalną ilością punktów kwalifikujących do 

danego oddziału. 

 

 

2. W przypadku Kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego (laureaci lub 

finaliści olimpiad, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ogólnopolskim organizowanych przez MKO laureaci konkursów dla uczniów szkół 

i placówek artystycznych przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna 

jednostka nadzoru, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe) wymagany 

jest odpowiedni wpis na świadectwie oraz zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub 

finalisty.  

3. O uruchomieniu danego oddziału decyduje liczba Kandydatów. 

4. Zastrzega się możliwość zmian w ofercie edukacyjnej.  
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III. KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW  

1. Pula punktów, jakie gromadzą Kandydaci wynosi maksymalnie 200 i jest sumą punktów 

uzyskanych po przeliczeniu procentowego  wyniku egzaminu ósmoklasisty na punkty 

(maksymalnie 100pkt) i  przeliczonych na punkty ocen z zajęć edukacyjnych 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz punktów za 

szczególne osiągnięcia (maksymalnie 100 pkt).    

 

2. Osiągnięcia szkolne  ucznia uwzględniające oceny z 4 przedmiotów ze świadectwa 

      ukończenia szkoły podstawowej: j. polskiego, matematyki oraz w zależności od profilu 

2 następujące przedmioty:  

1/ Ia – klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka –fizyka- informatyka 

fizyka i informatyka, 

 

2/ Ib - klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka –język angielski – informatyka 

język angielski i informatyka 

 

3/ Ic–klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka –geografia – język angielski 

geografia i język angielski, 

 

4/ Id- klasa z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski – geografia –wiedza   

o społeczeństwie;     

geografia i język angielski 

 

 5/ Ie – klasa z przedmiotami rozszerzonymi: j. polski- historia-wiedza o społeczeństwie; 

historia i wiedza o społeczeństwie, 

 

6/ If - klasa z przedmiotami rozszerzonymi: biologia – chemia;     

biologia i chemia, 

 

7/ Ig - klasa z przedmiotami rozszerzonymi: język polski- biologia-język angielski; 

     biologia i język angielski, 

 

3. Oceny, o których mowa w ust.2  są  punktowane następująco: 

 celujący   18 pkt 

 bardzo dobry  17 pkt  

 dobry   14 pkt  

 dostateczny  8 pkt  

 dopuszczający  2 pkt  

 

4. Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty za szczególne osiągnięcia w: 

1/ zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym   

przez Kuratorów Oświaty na podstawie zawartych porozumień:  



a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów   

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów  

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów  

 

2/ zawodach wiedzy będących konkursem międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 

turniejem ogólnopolskim:  

 

a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 

b. tytułu laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty, 

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 

3/ zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim  organizowanym przez 

Kuratora Oświaty:  

 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego      

-7 punktów , 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego     

- 5 punktów , 

d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty, 

 

4/ w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim     

     lub wojewódzkim:  

 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej                              

–  7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystyczne – 5 punktów  

d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 3 punkty, 

f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 2 punkty, 

 5/ uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienionych 

      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 

 

4.a Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu 

rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023: 

 

1/ Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub 

współorganizowanych  przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc 

uznanych za wysokie w tych konkursach zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 21/22  

Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych  

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 

w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach  

 

2/  Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 

2017-2022, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 

zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 21/22  Małopolskiego kuratora Oświaty z dnia 25 

lutego 2022 r. 

  

3/  Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci 

i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki 

sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe 

i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach 

sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 

11 /21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. 

 

5. W przypadku gdy Kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania 

za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

 

6. 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  

 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,  

     których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co 

najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani będą bez uczestnictwa w procedurze 

rekrutacyjnej.  

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty  

(na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym i ze względów zdrowotnych) przelicza 



się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwa przedmioty obowiązkowe 

wymagane do rekrutacji w danym profilu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej w sposób następujący:  

 

1/ za egzamin ósmoklasisty: 

a. język polski i matematyka: 

celujący   35 pkt  

bardzo dobry   30 pkt  

dobry         25 pkt  

dostateczny    15 pkt  

dopuszczający      10 pkt  

 

b. język obcy nowożytny: 

celujący     30 pkt  

bardzo dobry    25 pkt  

dobry         20 pkt  

dostateczny    10 pkt  

dopuszczający       5 pkt  

        2/  za oceny na świadectwie 

a. język polski, matematyka + dwa przedmioty 

celujący  po 18 pkt 

bardzo dobry po 17 pkt 

dobry po 14 pkt 

dostateczny po 8 pkt 

dopuszczający po 2 pkt 

 

9. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik 

przedstawiony w procentach z   języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 

natomiast wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

10. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się                

7 punktów. 

 

11. Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw są rekrutowani w drugim etapie 

w miarę wolnych miejsc na podstawie przedłożonych dokumentów : 

 

a. wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez Kandydata i Rodzica, 

b. świadectwo lub zaświadczenie wydane przez szkołę za granicą potwierdzające 

uczęszczanie Kandydata przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą                             

i wskazujące klasę i etap edukacji, który Kandydat ukończył w szkole za granicą 

oświadczenie Rodzica potwierdzające sumę lat nauki szkolnej Kandydata. 

 

 



 

 

IV. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

 

1.  W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy Kandydatów    

przyjętych i Kandydatów nieprzyjętych, Rodzic Kandydata lub Kandydat pełnoletni może   

wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy   

przyjęcia Kandydata do danej szkoły. 

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia Kandydata do szkoły              

w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez Rodzica Kandydata lub Kandydata     

pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy 

przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę  

punktów, którą  Kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic Kandydata lub Kandydat pełnoletni może wystąpić do Dyrektora Szkoły   

odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia   

otrzymania  uzasadnienia. 

4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie 

Dyrektora Szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego. 

 

 


