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Regulamin rekrutacji do klas pierwszych  

XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie 

na rok szkolny 2017/2018 
  

 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz.586 – ogłoszony 20-03-2017) 

oraz zarządzenia NR 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w 

sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół 

podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I 

publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy - 

Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok 

szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim ustala się co następuje:  

 

§ 2 

 

W roku szkolnym 2017/2018 przewiduje się otworzenie następujących oddziałów                 

klas I  w XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w  Tarnowie: 

 

1A - klasa wojskowa o z elementami bezpieczeństwa narodowego 

Rozszerzenia od kl. pierwszej: język angielski,  

od klasy drugiej obowiązkowo: WOS 

od klasy drugiej do wyboru: biologia, fizyka, geografia, chemia 

Przedmiot uzupełniający -  historia i społeczeństwo 

Przedmiot dodatkowy -  przysposobienie wojskowe 

 

1B - klasa policyjna o specjalności BRD z kursem prawa jazdy 

Rozszerzenia od kl. pierwszej: język angielski,  

od klasy drugiej obowiązkowo: WOS 

od klasy drugiej do wyboru: biologia, fizyka, geografia, chemia 

Przedmiot uzupełniający -  historia i społeczeństwo 

Przedmiot dodatkowy -  wychowanie komunikacyjne 

 

1C - klasa policyjna z podstawami nauk kryminalistyki i kryminologii, 

Rozszerzenia od kl. pierwszej: język angielski,  

od klasy drugiej obowiązkowo: geografia 

od klasy drugiej do wyboru: biologia, fizyka, chemia, WOS 

Przedmiot uzupełniający -  historia i społeczeństwo 

Przedmiot dodatkowy - podstawy nauk z  kryminalistyki i kryminologii 
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1D – klasa pożarnicza z warsztatami w PSP z możliwością kursu z ratownictwa 

przedmedycznego 
Przedmioty rozszerzone;  

Od klasy pierwszej -  język polski 

Od klasy drugiej obowiązkowo cała klasa -  biologia i chemia 

Przedmiot uzupełniający -  historia i społeczeństwo 

Przedmiot dodatkowy - przysposobienie pożarnicze 

 

1E – klasa ratownictwa medycznego z elementami pielęgniarstwa i dietetyki 

Przedmioty rozszerzone;  

Od klasy I -  język polski 

Od klasy II obowiązkowo cała klasa -  biologia i chemia 

Przedmiot uzupełniający -  historia i społeczeństwo 

Przedmiot dodatkowy - ratownictwo medyczne 

 

§3 

 

1. Dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej liceum: 

 

 podanie do szkoły (druk dostępny na stronie elektronicznego systemu naboru po 

uprzednim założeniu konta i wypełnieniu niezbędnych danych pod 

adresem http://malopolska.edu.com.pl) 

 poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum dla uczniów spoza sytemu 

elektronicznego 

 poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego dla uczniów 

spoza sytemu elektronicznego 

 

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w klasie pierwszej XVILO są: 

 

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 trzy fotografie podpisane 

 oraz, jeżeli kandydat posiada: 

o zaświadczenie o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych na szczeblu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim potwierdzone przez odpowiednie komisje, 

o zaświadczenie o innych osiągnięciach np. sportowych, artystycznych, itp. 

 

TERMINY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: 

 

 składanie dokumentów (wniosek należy złożyć w formie papierowej do szkoły 

pierwszego wyboru) od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15:00  

 od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 godz. 15:00 – dostarczenie do wybranych szkół 

kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.  

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI: 

 

 podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie 

list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 czerwca 

2017 r. o godz. 12:00. 
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 potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na 

listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego oraz karty informacyjnej do 5 lipca 2017 r. do godz. 15:00. 

 ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną list kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do liceum nastąpi 7 lipca 2017 r. do godz. 

12:00. 

 

TERMINY REKRUTACJI – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE: 

 

 składanie dokumentów (wniosek należy złożyć w formie papierowej do szkoły 

pierwszego wyboru) od 10 lipca do 18 lipca 2017 r. do godz. 15:00. 

 podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie 

list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 4 sierpnia 

2017 r. o godz. 12:00. 

 potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na 

listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego oraz karty informacyjnej do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00. 

 ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną list kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do liceum nastąpi 28 sierpnia 2017 r. do 

godz. 12:00. 

 

 

 § 4 

 

KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH: 

 

1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z 

języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także 

za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne 

osiągnięcia: 

200 punktów, w tym 

 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony  

w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu),  

 100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych wskazanych poniżej oraz szczególne osiągnięcia ucznia 

wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.  

 

2.  wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu) wyrażone w skali procentowej dla zadań  z zakresu następujących 

przedmiotów:    

 języka polskiego,  

 historii i wiedzy o społeczeństwie,  

 matematyki, 

 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii)  
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 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty 

wg zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów- jeden 

procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu. 

 

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych- maksymalnie 80 punktów. Przy ustaleniu liczby 

punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosuje się następujące 

przeliczenia: 

 

a. celujący - 18 pkt  

b. bardzo dobry - 17 pkt  

c. dobry - 14 pkt  

d. dostateczny - 8 pkt  

e. dopuszczający - 2 pkt  
 

4. Wykaz przedmiotów, z których oceny przeliczane są na punkty w postępowaniu 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: 

 język polski, 

 matematyka, 

 geografia, 

 max(wychowanie fizyczne/informatyka)     

 

5. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, 

liczbę punktów przelicza się według § 8.1 załącznik nr 1. 

 

6. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum 

kandydat może uzyskać co najwyżej 18 punktów, w tym: 

 za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt, 

 aktywność na rzecz innych ludzi – 3 pkt 

 za udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych -  § 6.1 załącznik nr 1. 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 

2016/2017 – załączniku nr 2. 

 

                                                                      § 5 

 

1. Dla kandydatów do klas mundurowych przeprowadzony będzie dodatkowo sprawdzian 

uzdolnień sportowych wg poniższych wskaźników (szczegółowe zasady określone są  

w załączniku). Termin testu sprawnościowego dla kandydatów do klas pierwszych 

wyznacza się na dzień 9 czerwca 2017 r. 

 

2. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania 

kwalifikacyjnego, o którym mowa powyżej, nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, 

a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez Komisję 

Rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach klas 

mundurowych, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od 

kandydatów szczególnych predyspozycji.   
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 CHŁOPCY:  

 

Liczba punktów 25 20 15 10 5 

podciąganie na drążku 

(ilość podciągnięć) 
12 9 7 5 3 

bieg po kopercie  

(czas w sekundach) 
do 22 23,1 - 24,1 24,2 - 25,1 25,2 - 26,5 26,6 - 28,0 

Skok w dal z miejsca 

(odległość w cm) 
240 230 220 210 200 

 

DZIEWCZĘTA: 
 

Liczba punktów 25 20 15 10 5 

rzut piłką lekarską 2 kg 7.7 6.9 6.0 5.2 4.8 

bieg po kopercie  

(czas w sekundach) 
do 25 25,1- 26,5 26,6 - 27,6 27,7 - 28,7 28,8 - 29.8 

Skok w dal z miejsca 195 180 170 160 150 

 

§ 6 

 

Lista kandydatów przyjętych do szkoły ustalona zostanie w oparciu o liczbę uzyskanych 

punktów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego i ilości miejsc w szkole.  

 

§ 7 
 

Przyjęcie do wybranych oddziałów uzależnione będzie od uzyskanej liczby 

punktów kandydatów starających się na dany kierunek. 

 

§ 8 
 

Kandydaci, którzy ze względu na mniejszą liczbę punktów nie zakwalifikują 

się  w wybranym oddziale, mogą być przyjęci do innego oddziału w miarę wolnych miejsc – 

za zgodą uczniów i rodziców. 

 

§ 9 
 

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjną mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej złożonej 

w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. 

 

§ 10 
 

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 13/2016/2017 Rady Pedagogicznej w dniu  

19 kwietnia 2017 r. 

 

 

 

 

 

Tarnów, dnia 19 kwietnia 2017 r. 


