
Regulamin rekrutacji  

do XVI Liceum Ogólnokształcącego  

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  

na rok szkolny 2019/2020 

dla absolwentów szkół podstawowych 

 

Działając na podstawie: 

 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. 

zm.),   

 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),  

 ustawy z 22 listopada 2018 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz wydane na ich 

podstawie przepisy wykonawcze, 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), 

 

 zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.              

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej o której mowa w art. 25 ust. 3 

ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na 

semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych i publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok 

szkolny 2019/2020, 

ustala się, co następuje: 

 

§1 

Rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego odbywa się w 

systemie elektronicznym OMIKRON. 

 

§2 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: 

 od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 – złożenie w sekretariacie 

wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 



kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym; 

 

 od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 – dostarczenie do XVI LO 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty oraz innych dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym; 

 

 28 czerwca 2019 r., godzina 12.00 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

 

 do 9 lipca 2019 r. do godziny 15.00 – potwierdzenie przez rodzica 

kandydata/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w XVI LO przez dostarczenie 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone; 

 

 10 lipca 2019 r., godzina 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 

 

 od 11 lipca 2019 r. do 22 sierpnia 2019 r. – postępowanie uzupełniające (w przypadku, 

gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami). 

 

§4 

Kryteria rekrutacyjne 

I. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. 

O przyjęciu do pierwszej klasy decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako: 

1. Wynik egzaminu ósmoklasisty z: 

  języka polskiego przedstawionego w procentach pomnożonych przez 0,35 

  matematyki przedstawionego w procentach pomnożonych przez 0,35 

 języka obcego nowożytnego przedstawionego w procentach pomnożonych 

przez 0,3.                                  

            Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z wyniku egzaminu gimnazjalnego   

            wynosi 100. 

 

1. Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie z czterech zajęć 

edukacyjnych: 

 

 

 

 



Klasa Przedmioty rozszerzone Przedmioty punktowane 

 

I A 

psychologiczno-

pedagogiczna 

język polski, 

biologia lub historia, 

język angielski 

język polski, 

matematyka, 

język obcy (wyższy wynik), 

biologia lub historia 

(wyższy wynik) 

 

I B 

policyjno-wojskowa 

 

wiedza o społeczeństwie, 

geografia lub historia lub biologia 

lub matematyka, 

język angielski 

język polski,  

matematyka,  

język obcy (wyższy wynik), 

geografia lub historia lub 

biologia lub wos (wyższy 

wynik) 

 

I C 

prozdrowotna 

 

biologia, 

chemia lub geografia lub matematyka 

język angielski 

język polski, 

matematyka, 

język obcy (wyższy wynik), 

biologia lub chemia lub 

geografia (wyższy wynik) 

 

I D 

turystyczno-

regionalna 

geografia 

historia lub matematyka 

język angielski 

 

język polski,  

matematyka, 

język obcy (wyższy wynik), 

geografia lub historia 

(wyższy wynik) 

 

Sposób przeliczenia na punkty ocen wyrażonych w stopniach: 

 celujący – 18 punktów 

 bardzo dobry – 17 punktów 

 dobry – 14 punktów 

 dostateczny – 8 punktów 

 dopuszczający – 2 punkty. 

            Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie                             

            z przedmiotów punktowanych wynosi 72. 

 

2. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

4. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły: 

a. uzyskanie 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; 

  b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym    

      lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 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 turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 

punkty; 

 

c. uzyskanie 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; 

 

                  d. uzyskanie 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. 

 

                  e.  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 osiągnięcie z takich samych   

             zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego    

             samego zakresu przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie ucznia,  

             przy czym maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie  

             osiągnięcia wynosi 18. 

 

II. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego: 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z 

problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

III. Trzeci etap postępowania rekrutacyjnego: 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

kryteria: 

1. wielodzietność rodziny – udokumentowana oświadczeniem,  

2. niepełnosprawność kandydata – udokumentowana odpowiednią dokumentacją, 

orzeczeniem, 



3. niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata – udokumentowana 

odpowiednim orzeczeniem, 

4. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – udokumentowana odpowiednią 

dokumentacją, orzeczeniem, 

5. samotne wychowywanie kandydata – udokumentowana prawomocnym wyrokiem sądu 

rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie                

o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie                     

z rodzicem, 

6. objęcie kandydata pieczą zastępczą - udokumentowana odpowiednią dokumentacją. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


