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Regulamin Rekrutacji  

do klas pierwszych  

I  Liceum Ogólnokształcącego  

im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

 
Podstawa prawna:  

 

        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996  ze zm.) –

rozdział 6  

 

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego                         

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r. Poz. 1737)  

 

      Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 14 

sierpnia 2020 r. Poz. 1394) 

      Zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych 

szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych                 

i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla 

dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2022/2023                          

w województwie podkarpackim 
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1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego została 

powołana, przez dyrektora 1 Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku Komisja 

Rekrutacyjna.  

2. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci 

szkół podstawowych. 

3. Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji dokumentów dostarczanych przez kandydatów                         

i ostatecznej akceptacji kandydata.  

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów              

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 

poszerza treści podstawy programowej gimnazjum co najmniej jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności. 

5. O przyjęciu kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego decydują kryteria, które 

uwzględniają: 

- liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej. Maksymalnie może to być 100 punktów, 

- oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

- inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

6. Wyniki procentowe, uzyskane na egzaminie ósmoklasisty przeliczane są na punkty               

w następujący sposób:  

Wynik przedstawiony w procentach z: 

-   języka polskiego 

-   matematyki  

  mnoży się przez 0,35 

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.  

 

7. Obowiązują następujące zasady   przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki 

oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej:  

- 18 – ilość punktów za ocenę celującą, 

- 17 – ilość punktów za ocenę bardzo dobry, 

- 14 – ilość punktów za ocenę dobry, 

-   8 – ilość punktów za ocenę dostateczny, 

-   2 – ilość punktów za ocenę dopuszczający. 
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8. Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów oraz inne 

osiągnięcia kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

9. Dla poszczególnych oddziałów Liceum Ogólnokształcącego ustalono następujące przedmioty 

ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przeliczane na punkty: 

Liceum Ogólnokształcące (4-letnie) 

 

Profil klasy 

Przedmioty 

realizowane                

w zakresie 

rozszerzonym 

 

III przedmiot 

realizowany                       

zakresie  

rozszerzonym 

Przedmioty  ze świadectwa ukończenia 

gimnazjum punktowane                               

w procesie rekrutacyjnym 

POLITECHNICZNY 

MATEMATYKA 

 

FIZYKA 

JĘZYK ANGIELSKI 

LUB 

INFORMATYKA 

język polski 

język obcy 

matematyka 

fizyka 

MATEMATYCZNO-

GEOGRAFICZNY 

MATEMATYKA 

 

GEOGRAFIA 

JĘZYK ANGIELSKI 

LUB 

INFORMATYKA 

język polski 

język obcy 

matematyka 

geografia 

 

MEDYCZNY 

(BIOLOGICZNO-

CHEMICZNY) 

 

BIOLOGIA 

 

CHEMIA 

JĘZYK ANGIELSKI 

LUB 

MATEMATYKA 

język polski 

język obcy 

matematyka 

biologia lub chemia 

PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNY 

JĘZYK POLSKI 

 

BIOLOGIA 

JĘZYK ANGIELSKI 

LUB 

WIEDZA O 

SPOŁECZEŃSTWIE 

język polski 

język obcy 

matematyka 

biologia 

 

PRAWNICZO-

MEDIALNY 

 

 

JĘZYK POLSKI 

 

HISTORIA 

JĘZYK ANGIELSKI 

LUB 

WIEDZA O 

SPOŁECZEŃSTWIE 

 

język polski 

język obcy 

matematyka 

historia 

 

 

10. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat otrzymuje             

7 punktów. 

11. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych kandydat może 

uzyskać maksymalnie 18 punktów, w tym za: 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
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-   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

-   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

-   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów; 

b)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

-    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

-  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –         

7 punktów, 

-   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 punktów, 

-   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

-   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

-   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. a), b), 

artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

-   międzynarodowym – 4 punkty, 

-   krajowym – 3 punkty, 

-   wojewódzkim – 2 punkty, 

-   powiatowym – 1 punkt 

d)  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 11, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

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. 

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

w szczególności w formie wolontariatu kandydat uzyskuje 3 punkty 

13. Aby za osiągnięcie kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły 

podstawowej. 

14. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

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

o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

-   za ocenę celującą – 20 punktów  

-   za ocenę bardzo dobrą – 18 punktów  



5 

 

-   za ocenę dobrą – 13 punktów  

-   za ocenę dostateczna – 8 punktów  

-   za ocenę dopuszczającą – 2 punkty  

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli 

się przez 2, a z biologii, chemii, fizyki i geografii – przez 4.  

15. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I w przypadku osób 

zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty 

oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za oceny uzyskanie z: 

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

 

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

Z  wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

16. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać maksymalnie  200 

punktów. 

17. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów        

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia          

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

18. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

-   wielodzietność rodziny kandydata;  

-   niepełnosprawność kandydata;  
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-   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

-   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

-   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

-   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

-   objęcie kandydata pieczą zastępczą 

19. O przyjęciu ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły na podstawie       

świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

20. Kandydatów do szkoły obowiązują terminy określone przez Kuratora Oświaty:  

od 16.05 do 24.06. 2022r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz                    

z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html 

 

od 25.06 do 14.07 2021r. do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku                  

o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje,  

22.07.2022r.– Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,  

od 22.07 do 28.07 2022r. do godz. 15.00 - Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej,  

29.07. 2022r. do godz. 14.00-  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

 

 Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie nadal dysponowała 

wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie uzupełniające   terminach 

zgodnych z Zarządzeniem Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych 

szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych                 

i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla 

dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2022/2023                          

w województwie podkarpackim 

 

 

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html
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21. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

• W terminie do 05.08. 2022 r. rodzic/opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. 

• Uzasadnienie sporządza komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów,  którą kandydat uzyskał                              

w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

 

   


