Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
w Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu
na rok szkolny 2022/2023.

I.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.).
4. Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo
oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia
i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok
szkolny 2022/2023.
5. Zrządzenie 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, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny
2022/2023(załącznik nr 1 i 2).
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. Nabór do szkół ponadpodstawowych wspomagany jest przez system elektronicznej
rekrutacji i w związku z tym:
a) kandydaci wprowadzeni są do systemu poprzez:
− zgłoszenie indywidualne,
− przez szkolny punkt naboru,
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b) kandydat po zalogowaniu się do systemu, a następnie aplikację do szkół
ponadpodstawowych. Kandydat wypełnia pierwszą część formularza ze swoimi
danymi osobowymi (imię i nazwisko, numer pesel oraz telefon kontaktowy), danymi
szkoły (nazwa, numer szkoły, miejscowość w której się znajduje, gminę, powiat
i województwo),
c) wskazuje na liście szkoły, które wybrał tworząc listę preferencji,
d) wybiera oddziały (może wybrać wszystkie oddziały z danej szkoły) rozpoczynając
od szkoły i oddziału pierwszego wyboru,
e) podaje informacje dodatkowe na wskazanych załącznikach,
f) drukuje podanie, które po podpisaniu przez kandydata, rodzica lub prawnego
opiekuna składa tylko do szkoły pierwszego wyboru,
g) uczeń, który nie ma możliwości elektronicznego przekazania danych wypełnia
podanie tradycyjne:
− pobiera druk formularza z zakładki dokumenty na stronie naboru lub odbiera go
w sekretariacie szkoły,
− wypełnia czytelnie wszystkie pola formularzy,
− podpisuje formularze,
− rodzice (opiekunowie) podpisują wypełniony formularz,
− wypełnione formularze kandydat zanosi do punktu naboru w Liceum
Ogólnokształcącym, przy ul. Tysiąclecia 2,
h) w trakcie rekrutacji każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego
z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli do
żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów
zapewniających mu przyjęcie,
i) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniających go do przyjęcia do większej
liczby oddziałów –zostaje on przydzielony do tego oddziału i tylko tego, który określił
jako najbardziej przez niego preferowany i tylko tam umieszczony jest na liście.
4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej LO decyduje liczba punktów uzyskanych

w postępowaniu rekrutacyjnym do wybranej przez niego klasy.
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 psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, a w dalszej kolejności
kandydaci spełniający co najmniej jedno z kryteriów:







rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
2



objęcie kandydata pieczą zastępczą.
§2
Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest w następujących terminach.

1. Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie w formie

papierowej lub w systemie rekrutacji elektronicznej obowiązuje składanie kopii
świadectw oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2. Od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku

o przyjęcie do szkoły o
świadectwo ukończenia
i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

szkoły

podstawowej

3. 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. 25 lipca 2022 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 fotografii,
- karty informacyjnej,
- w przypadku laureatów lub finalistów konkursów zaświadczenia o uzyskaniu
tytułu,
- oświadczenia – wyrażenia 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,
- oświadczenia woli rodzica o uczestnictwie w lekcji religii – załącznik na
stronie szkoły w zakładce rekrutacja – dokumenty.
5. 26 lipca 2022 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.
6. 26 lipca 2022 r. – poinformowanie przez Dyrektora Szkoły ponadpodstawowej

Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
§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.
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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:

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;
1.

2.

w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 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
4 punkty,
 tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 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

4.

w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
7 punktów,
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty,
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
2 punkty;
5.






5.

uzyskanie wysokiego miejsca 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.

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. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są
bez uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej.
8. 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 oraz jednego przedmiotu do wyboru
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spośród biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, prze 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 i jednego przedmiotu do wyboru spośród wyżej
wymienionych 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: informatyka, geografia,
2. w oddziale medyczno – przyrodniczym: chemia, biologia,
3. w oddziale medialno – lingwistycznym: historia, geografia.

§5

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.
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§6
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 3 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.

§7
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
iod@powiatgorlicki.pl , tel.: 533 369 636.

jest

Dorota

Myszkowska-Janik,

e-mail:

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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