
REGULAMIN REKRUTACJI 

 DLA  ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2023/2024 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 

ul. Zdrojowa 11 

34 – 450 Krościenko n.D. 

 

Podstawa prawna : 

1. Ustawa z  dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2023 r. poz. 185) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dn. 18.11.2022 w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

4. Zarządzenie nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023r w 

sprawie określania terminów 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 2023/2024    

5. Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego  w Krościenku n. D. 

 

 

§ 1. Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów. 

 

1. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n.D. zwanego dalej „szkołą” 

objęci są rekrutacją w systemie elektronicznym i mogą składać wnioski o przyjęcie do 

szkoły (podpisane przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) wraz z 

dokumentami w terminie od 15 maja 2023r.  do 19  czerwca  2023r.  



Każdy kandydat do szkoły powinien indywidualnie zalogować się na stronie do rekrutacji 

elektronicznej(https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html ) i wypełnić 

swoje dane łącznie      z wyborem szkół i klas.  

2. Kandydat może dokonać rejestracji internetowej do dowolnej liczby szkół. W obrębie 

jednej szkoły ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.  

Kandydatów, którzy objęci są systemem rekrutacji elektronicznej, obowiązuje ujednolicone 

podanie o „przyjęcie do szkoły” – wydruk z systemu NABÓR , które składają do szkoły 

pierwszego wyboru (załącznik nr 1).  Wniosek należy uzupełnić o: 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

- zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

 w terminie od 23 czerwca 2023r do 10  lipca 2023r.  

Istnieje możliwość złożenia nowego wniosku,  w tym zmiany przez kandydata wniosku o 

przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.  

3. Kandydatów  ubiegających się o przyjęcie ze szkół, niebędących w systemie rekrutacji 

elektronicznej, obowiązuje złożenie wniosków i ich dostarczenie do szkoły (wraz z 

dokumentami, o których mowa w par.1., pkt.4) w terminie: od 23 czerwca 2023r.  do 

10 lipca 2023r.  

4. Kandydat, który dokonuje rejestracji samodzielnie ze szkoły poza systemem, przynosi 

do szkoły I wyboru podanie o przyjęcie do szkoły według załącznika nr 1 i 2 oraz 

świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

5. Od 19 lipca 2023 do 26 lipca  2023 r.   – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I, do 

której kandydat został zakwalifikowany, poprzez uzupełnienie wniosku o 

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

( o ile dokumenty te nie zostały złożone w oryginale w etapie uzupełnienia wniosku) 

-  zaświadczenie uczniów o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów    

przedmiotowych (jeśli dotyczy), 

- orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku  

kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń, 

- 2 zdjęcia (podpisane) 

- wypełnioną deklarację wyboru przedmiotów rozszerzonych oraz deklarację realizacji 

przedmiotu WDŻR oraz religii (załącznik nr 2)   

       

 

 

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html


§ 2. Kryteria przyjęcia. 

 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna  liczba punktów uzyskanych. 

2. Łącznie kandydat może uzyskać 200 pkt, w tym: 

a. za egzamin ósmoklasisty  (max.100 pkt) 

Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu, przedstawiony w procentach wynik z: 

 

- języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 

 

- języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30 

 b.  za szkolne osiągnięcia ucznia : (max.72 pkt) 

  -  oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki, oraz 2 wskazanych przez dyrektora 

szkoły obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.:  w klasie 1a: język angielski, biologia, w klasie 

1b: język angielski, historia oraz w 1c: język angielski, geografia 

 

Punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  obliczane są wg następujących zasad :  

 celujący – 18 pkt, 

 bardzo dobry – 17 pkt, 

 dobry – 14 pkt, 

 dostateczny – 8 pkt, 

 dopuszczający – 2 pkt. 

 c.  za świadectwo ukończenia ósmoklasisty z wyróżnieniem– przyznaje się 7 punktów, 

 d. za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia ósmoklasisty 

kandydat może uzyskać dodatkowe punkty, (max. 18 pkt), przy czym punkty za osiągnięcia 

obliczane są wg następujących zasad: 

Szczegółowy wykaz punktów znajduje się pod linkiem: 

https://kuratorium.krakow.pl/wp-

content/uploads/2023/03/zal1_punktacja_przedmiotowe_tematyczne_rekrutacja_2023-

2024.pdf 

 

Uwaga: Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim jest 

przyjmowany w pierwszej kolejności. 

 

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 

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/03/zal1_punktacja_przedmiotowe_tematyczne_rekrutacja_2023-2024.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/03/zal1_punktacja_przedmiotowe_tematyczne_rekrutacja_2023-2024.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2023/03/zal1_punktacja_przedmiotowe_tematyczne_rekrutacja_2023-2024.pdf


jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, (max18 punktów 

za wszystkie osiągnięcia). 

e. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu- maksymalnie 3 punkty. 

3. Do szkoły zostanie przyjętych 60  kandydatów spośród tych, którzy uzyskali w 

kolejności największą ilość punktów. 

4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim z przedmiotów, 

których program obejmuje lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej  

z  jednego przedmiotu – przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów o których 

mowa w § 2.pkt. 1 - 3. 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,  

przelicza się na punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o 

społeczeństwie, biologii, chemii, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  przyznaje się: 

a) celujący – 20 punktów,  

b) bardzo dobry – 18 punktów,  

c) dobry – 13 punktów,  

d) dostateczny – 8 punktów,  

e) dopuszczający – 2 punkty;  

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty,  

przelicza się na punkty, w sposób określony w § 2 pkt.7 oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  z zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana 

część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie. 

6. Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału/grupy rekrutacyjnej 

mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone 

ustawowo, potwierdzone odpowiednimi dokumentami: 

 problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, 

 wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci), 

 niepełnosprawność kandydata, jednego, lub obojga rodziców, bądź rodzeństwa  

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, bądź w pieczy zastępczej 



§ 3. Tryb rozpatrywania orzeczeń i wniosków 

poradni psychologiczno-pedagogicznych 

 

1. Wnioski i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjnej w dniu 19.07.2023r.  

2. W razie odmowy Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna uzasadni pisemnie podjętą 

decyzję i przekaże ją Zespołowi Orzekającemu i rodzicom kandydata do dnia  21.07.2023r.  

 

 

§ 4. Terminy posiedzenia Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej 

i ogłoszenie wyników 

 

1. 19 lipca 2023 r. do godz.12.00 - podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do 

publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów 

niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej. 

 

2. Od 19  lipca 2023 do 26 lipca 2023  kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki   w szkole 

dostarczając: 

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia            

o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

- zaświadczenie uczniów o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów 

przedmiotowych (jeśli dotyczy)   

- orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku  

kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innych schorzeń, 

- 2 zdjęcia (podpisane) 

-  wypełnioną deklarację wyboru przedmiotów rozszerzonych oraz deklarację realizacji 

przedmiotu WDŻR oraz religii (załącznik nr 2) 

 

3. 27 lipca 2023 r. do godz. 12.00  -  podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 

przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych. 

 

4. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się od dnia 

28 lipca 2023 r i potrwa do 22 sierpnia 2023r. i będzie prowadzone w formie stacjonarnej. 



5. 22 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00  -  podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 

przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych 

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna sporządzi protokół z postępowania  

kwalifikacyjnego uzupełniającego. 

 

§ 5. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej. 

 

1. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie na piśmie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek sporządzić uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 

3 dni od dnia wystąpienia rodzica/opiekuna prawnego z wnioskiem o sporządzenie takiego 

uzasadnienia. 

3. Odwołanie w kwestiach wynikających z rozstrzygnięciami szkolnej komisji rekrutacyjno-

kwalifikacyjnej należy składać do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

4. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 3 dni od złożenia odwołania.  

5. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną. 

 


