
Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych 

w Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu

na rok szkolny 2023/2024

I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.  1082 ze
zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie
przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).

3. Zarządzenie  Nr  5/23  Małopolskiego  Kuratora  Oświaty  z  dnia  26  stycznia  2023 r.
Terminy  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania  uzupełniającego,  a  także
terminy  składania  dokumentów  do  klas  pierwszych  szkół  ponadpodstawowych  tj.:
liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej,
o których mowa w art. 25 ust 3 ustawy Prawo Oświatowe,  na terenie województwa
małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dla 
młodzieży:

§ 1 

1. Rekrutację do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu
zwanego dalej szkołą przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
szkoły zwana dalej komisją. Zadania komisji określają przepisy rozporządzenia.

2. Rekrutacja do szkoły odbywa się za pomocą systemu rekrutacji elektronicznej. Adres
internetowy rekrutacji elektronicznej: https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

3. Kandydaci  do  klas  pierwszych,  kończący  szkołę  podstawową,  która  objęta  jest
systemem  rekrutacji  elektronicznej,  dokonują  rejestracji  indywidualnie  oraz  będą
mogli otrzymać pomoc w szkole pierwszego wyboru.

4. W  przypadku,  gdy  szkoła  podstawowa  nie  jest  objęta  systemem  rekrutacji
elektronicznej, kandydaci składają podanie w szkole. Wszystkie informacje dotyczące
kandydatów  z  szkoły  podstawowej  z  poza  systemu  elektronicznej  rekrutacji
ubiegających  się  o  przyjęcie  do  szkoły,  wprowadza  szkoła,  jeżeli  jest  szkołą
pierwszego wyboru.

5. W obrębie szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

§ 2 

Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest w następujących terminach.

1. Od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. godz. 15.00 – złożenie w formie papierowej lub
elektronicznego wniosku wraz z dokumentami o przyjecie do klasy I. 

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat


2. Od  23  czerwca  do  10  lipca  2023  r.  do godz.  15.00 –  uzupełnienie  wniosku
o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjecie,  z uwagi na zmianę szkół do których
kandyduje.

3. 19 lipca  2023  r.  do  godz.  12.00 -  podanie  listy  kandydatów  zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

4. od  19  lipca  do  26 lipca  2023  r.  do  godz.  15.00 –  w  przypadku  kandydatów
zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- 2 fotografie
- kartę informacyjną,
- w przypadku laureatów lub finalistów konkursów zaświadczenie o uzyskaniu
tytułu.
-  oświadczenie  –  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych
i  wizerunku przez Liceum Ogólnokształcące  im.  Stanisława Wyspiańskiego
w  Bieczu  w  celach  związanych  z  organizacją  i  funkcjonowaniem  szkoły
– załącznik na stronie szkoły w zakładce rekrutacja - dokumenty,
-  oświadczenie  woli  rodzica  o uczestnictwie  w lekcji  religii  –  załącznik  na
stronie szkoły w zakładce rekrutacja – dokumenty.

5. 27  lipca 2023  r. do  godz.  12.00  -  ogłoszenie  listy  kandydatów  przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych. 

6. 27  lipca 2023  r. –  poinformowanie  przez  Dyrektora  Szkoły  ponadpodstawowej
Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

7. Od 27 lipca 2023 r. do 13 sierpnia 2023 r. składanie wniosków o przejęci w ramach
postępowania uzupełniającego.

8. 14  sierpnia  2023  r.  podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów
zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.

9. Od 14 sierpnia 2023 do 21 sierpnia 2023 r. potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I.

10. 22 sierpnia 2023 r. godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nie przyjętych.

§ 3 

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

1. W  przypadku  przeliczania  na  punkty  wyników  egzaminu  ósmoklasisty,  wynik
przedstawiony w procentach z:  języka polskiego oraz matematyki mnoży się przez
0,35 a  wynik  przedstawiony  w  procentach  z  języka  obcego  nowożytnego  oraz
z jednego przedmiotu do wyboru spośród biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii
– mnoży się przez 0,3.



2. W  przypadku  przeliczania  na  punkty  ocen  z  zajęć  edukacyjnych  wymienionych
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za  świadectwo  ukończenia  szkoły  podstawowej  z  wyróżnieniem  przyznaje  się
7 punktów. 

4. Komisja rekrutacyjna przyznaje punkty za szczególne osiągnięcia w:

1.  w  zawodach  wiedzy  będących  konkursem  o  zasięgu  ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 tytułu laureata  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje

się 7 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje

się 5 punktów;

2. w  zawodach  wiedzy  będących  konkursem  o  zasięgu  międzynarodowym  lub
ogólnopolskim:

 tytułu  finalisty  konkursu  z  przedmiotu  luz  z  przedmiotów  artystycznych
objętych  ramowym  planem  nauczania  szkoły  artystycznej  –  przyznaje  się
10 punktów,

 tytułu  laureata  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
7 punkty,

 tytułu  finalisty  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punkty;

3. w  zawodach  wiedzy  będących  konkursem  o  zasięgu  wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,

 dwóch  lub  więcej  tytułów  laureata  konkursu  tematycznego  lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 dwóch  lub  więcej  tytułów  finalisty  konkursu  tematycznego  lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 tytułu  finalisty  konkursu  przedmiotowego  –  przyznaje  się
7 punktów,

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 3 punkty;

4. w zawodach  wiedzy  będących  konkursem o  zasięgu  ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:



 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  – przyznaje się
10 punktów,

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów,

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 tytułu laureata interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

5. uzyskanie  wysokiego  miejsca  lub  uhonorowanego  zwycięskim  tytułem
w  zawodach  wiedzy  innych  niż  wymienione  wyżej,  artystycznych  lub
sportowych,  organizowanych  przez  kuratora  oświaty  lub  inne  podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

5.  W  przypadku  gdy  kandydat  ma  więcej  niż  jedno  szczególne  osiągnięcie  
z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu
oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18 punktów.

6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na
podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym przelicza się na punkty oceny z języka
polskiego,  matematyki,  języka  obcego  nowożytnego  wymienione  na  świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, prz czym za uzyskanie z:

 języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

 języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 
 celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.

§ 4

W poszczególnych oddziałach Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu punktowane są język
polski i matematyka oraz dodatkowo:

1. w oddziale inżynieryjno – ekonomicznym: geografia, informatyka,



2. w oddziale medyczno – przyrodniczym: chemia, biologia,
3. w  oddziale  medialno  –  lingwistycznym:  historia,  geografia.

§  5

W przypadku, gdy ostatnie miejsce na liście przyjętych do szkoły ubiega się większa liczba
kandydatów,  którzy  osiągnęli  tę  samą,  graniczną  liczbę  punktów  w  postępowaniu
kwalifikacyjnym,  pierwszeństwo  mają  kandydaci  z  problemami  zdrowotnymi,
ograniczającymi  możliwość  wyboru  kierunku  kształcenia  ze  względu  na  stan  zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni  specjalistycznej,  a  w  dalszej  kolejności  kandydaci  spełniający  co  najmniej  jedno
z kryteriów:

1. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
2. niepełnosprawność kandydata,
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

§  6

Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących
w  systemach  oświaty  innych  państw  są  rekrutowani  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez kandydata i rodziców,
2. Świadectwo,  zaświadczenie  lub inny dokument  wydany przez szkołę za granicą

potwierdzający  uczęszczanie  kandydata  przybywającego  z  zagranicy  do  szkoły  
i  wskazujący  klasę   oraz  etap  edukacji,  który  kandydat  ukończył  w  szkole  
za granicą,

3. Dokument  potwierdzający  sumę  lat  nauki  szkolnej  kandydata  lub  pisemne
oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej kandydata, złożone przez rodzica
kandydata albo pełnoletniego kandydata,  jeżeli  ustalenie sumy lat  nauki szkolnej
nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu. 

§  7

1. W terminie 7 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 szkoły.

2. Komisja  rekrutacyjna  sporządza  uzasadnienie  odmowy przyjęcia  kandydata  do szkoły,
w  terminie  5  dni od  dnia  wystąpienia  przez  rodzica  kandydata  lub  kandydata
pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1..  Uzasadnienie zawiera 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 wnieść 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. 

§  8

Ochrona danych osobowych:

1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji  jest Liceum
Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu, ul. Tysiąclecia 2, 38-340 Biecz,
tel.: 13 447 10 45, e-mail:sekretariat@lobiecz.pl.

2.  Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  Dorota  Myszkowska-Janik,  
e-mail: iod@powiatgorlicki.pl , tel.: 533 369 636.

3.Informacja dotycząca RODO w tym klauzula informacyjna znajduje się na stronie szkoły 
w zakładce rekrutacja – dokumenty.

 

         Dyrektor Szkoły

Aleksander Jasiński
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