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Regulamin rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej 

 do klas pierwszych (w trybie czteroletnim) 

XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie 

na rok szkolny 2019/2020 
  

§ 1 

 

PODSTAWĄ PRAWNĄ REGULAMINU REKRUTACJI SĄ: 

1. Ustawa z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 

1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i 

placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) 

4. Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie Nr 11/19 z dnia 29 stycznia 

2019 r. 

5. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Mało-

polskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok 

szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za 

wysokie w tych zawodach. 

 

§ 2 

 

W roku szkolnym 2019/2020 przewiduje się otworzenie następujących oddziałów klas I  w 

XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w  Tarnowie: 

 

1A - klasa wojskowa  
Rozszerzenia –  język angielski, geografia, fizyka 
Przedmiot dodatkowy – edukacja wojskowa 

 

1B - klasa policyjna BRD - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 
Rozszerzenia – język angielski, j. polski,   geografia 

Przedmiot dodatkowy –  wychowanie komunikacyjne 
 

1C - klasa policyjna kryminalistyczna 
Rozszerzenia – język angielski, j. polski,   geografia 
Przedmiot dodatkowy –  podstawy nauk kryminologii i kryminalistyki 

 

1D – klasa pożarnicza 
Rozszerzenia – język angielski,  biologia,  chemia  
Przedmiot dodatkowy – przysposobienie pożarnicze 

 

1E – klasa medyczna 
Rozszerzenia – język angielski,  biologia,  chemia  
Przedmiot dodatkowy – ratownictwo przedmedyczne 
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§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 szkoły podstawowej dla uczniów spoza 

sytemu elektronicznego 

 poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty dla uczniów 

spoza sytemu elektronicznego 

 

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

 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 uzupełnioną kartę informacyjną 

 trzy fotografie podpisane 

 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 ponadpodstawowych dla młodzieży: 

 

 składanie dokumentów (wniosek należy złożyć w formie papierowej do szkoły 

pierwszego wyboru) od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:00  

 od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 godz. 12:00 – dostarczenie do wybranych szkół 

kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI: 

 

 podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie 

list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28 czerwca 

2019 r. o godz. 12:00. 

 potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na 

listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty oraz karty informacyjnej od 28 czerwca 2019 od godz. 12:00 do 9 lipca 

2018 r. do godz. 15:00. 

 ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych  do liceum nastąpi 10 lipca 2019r. do godz. 12:00. 

 

TERMINY REKRUTACJI – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE: 

 

 składanie dokumentów (wniosek należy złożyć w formie papierowej do szkoły 

pierwszego wyboru) od 11 lipca do 16 lipca 2019 r.  
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 podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie 

list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 31 lipca 

2019 r. o godz. 12:00. 

 potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na 

listach zakwalifikowanych do przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty oraz karty informacyjnej do 20 sierpnia 2019 r. 

 ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych  do liceum nastąpi 22 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00. 

 

 § 4 

 

KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH: 

 

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 szkole podstawowej 

oraz inne osiągnięcia: 

200 punktów, w tym 

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

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o 

szczegółowych wynikach egzaminu),  

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

ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych poniżej oraz szczególne 

osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  

 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu) wyrażone w skali procentowej dla zadań  z zakresu następujących 

przedmiotów:    

 języka polskiego – max. 100% × 0,35 = 35 pkt  

 matematyki – max. 100% × 0,35 = 35 pkt 

 języka obcego nowożytnego – max. 100% × 0,3 = 30 pkt 

 

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z j. polskiego, matematyki  i 

dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - maksymalnie 72 punkty. Przy 

ustaleniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

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, 

 język obcy nowożytny, 
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 max. ocena z wychowania fizycznego/informatyki   

 

5. Dodatkowo, uczeń może uzyskać ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:  

 za szczególne osiągnięcia max. 18 punktów,  

 za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt, 

 aktywność społeczna – 3 pkt 

6. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

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

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych 

zawodach w roku szkolnym 2019/2020 –  Zarządzenie nr 14/19 Małopolskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2019 r. 
 

7. W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie 

ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na 

stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.                                                      

 

§ 5 

 

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

punktów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego i ilości miejsc w szkole.  

 

§ 6 
 

Przyjęcie do wybranych oddziałów uzależnione będzie od uzyskanej liczby 

punktów kandydatów starających się na dany kierunek. 

 

§ 7 
 

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 Komisji 

Rekrutacyjnej, rodziców i uczniów. 

 

§ 8 
 

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną mogą odwołać 

się do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej złożonej w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia 

wyników rekrutacji. 

 

§ 9 
 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 1 kwietnia 

2019 r. 

 

 
 


