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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 14.12.2016 r.  Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

 Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 

szkolne 2017/2018 do 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), 

 Zarządzenie nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie 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 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie 

województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020. 

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-10_19-mko-gimnazja.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-10_19-mko-gimnazja.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-10_19-mko-gimnazja.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-10_19-mko-gimnazja.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-10_19-mko-gimnazja.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-10_19-mko-gimnazja.pdf
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§ 1. 

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Królowej Apostołów w Krakowie.  

 

§ 2. 

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej OMIKRON. Liceum jest publiczną, 

bezpłatną szkołą katolicką.  

 

§ 3 

1. Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają 

do elektronicznej bazy systemu gimnazja, do których kandydaci uczęszczali (z wyjątkiem 

kandydatów spoza województwa małopolskiego oraz ze szkół nie objętych systemem 

rekrutacji elektronicznej, których dane do sytemu wprowadza szkoła pierwszego wyboru). 

2. W okresie rekrutacji (zgodnie z terminarzem ustalonym przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty) kandydaci, dla których Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej 

Apostołów jest szkołą pierwszego wyboru, składają w sekretariacie szkoły ujednolicony 

wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej według wzoru: (WNIOSEK pobrany 

ze strony www.e-omikron.pl). 

3. Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty dołączają do podania 

o przyjęcie do szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty. 

4. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Królowej Apostołów, Dyrektor powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjną i określa zadania członków komisji. 

 

§ 4 

1. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych. 

2. Do Liceum będą przyjmowani kandydaci, według rankingu punktowego. 

3. Po zebraniu wszystkich danych system OMIKRON automatycznie przydzieli kandydata 

do określonej szkoły i klasy na podstawie wskazanych przez niego preferencji wpisanych 

http://12liceum.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/wniosek2017.pdf
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w ujednoliconym podaniu do elektronicznej bazy danych oraz sumy punktów uzyskanych 

z następujących składowych: 

A) wynik egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów; 

B) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 72 punkty; 

C) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – 

maksymalnie 28 punktów. 

4. Szczegółowe kryteria rekrutacji: 

ILOŚĆ PUNKTÓW ZA WYNIKI W NAUCE: 

Oceny na świadectwie: ILOŚĆ PUNKTÓW 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego: 

Język polski procent * 0,2 

Historia, wiedza o społeczeństwie procent * 0,2 

Matematyka procent * 0,2 

Przedmioty przyrodnicze procent * 0,2 

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym procent * 0,2 

Świadectwo z wyróżnieniem 7 

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu 

3 

Udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych: 

Finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego 10 

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

ponadwojewódzkiego 
7 

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

ponadwojewódzkiego 
5 
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Udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej   10 

Laureat  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej   4 

Finalista turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej   3 

Udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

Finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim 
10 

Laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub 

interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim 
7 

Finalista min. dwóch tematycznych lub interdyscyplinarnych 

o zasięgu wojewódzkim 
5 

Finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 7 

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu 

wojewódzkim 
5 

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

o zasięgu wojewódzkim 
3 

Udział w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

Finalista dwóch lub więcej  konkursów z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych  objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej  
10 

Laureat dwóch lub więcej konkursów  z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych  nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej  
7 

Finalista dwóch lub więcej turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 5 
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artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej 

Finalista konkursu  przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  7 

Laureat  konkursu  przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  3 

Finalista turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  2 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły: 

Na szczeblu powiatowym 1 

Na szczeblu wojewódzkim 2 

Na szczeblu ogólnopolskim 3 

Na szczeblu międzynarodowym 4 

 

5. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 

18 punktów. 

6. W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych 

w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę. 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty mają 

pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły i klasy. 

8. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub jego wybranej części przelicza się 

na punkty oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum według poniższych zasad: 

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu 

gimnazjalnego, 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 gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym – przyznaje się 
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po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się 

po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się 

po 2 punkty; 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się 

po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się 

po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się 

po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 2; 

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się 

po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się 

po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się 

po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 4; 

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się 

20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

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

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, 

przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 7, pkt.1, oceny wymienione 

na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany 

dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu 

gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 

z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę 

z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: celującym – przyznaje się 

po 20 punktów, bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, dobrym – przyznaje się 

po 13 punktów, dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym – przyznaje się 

po 2 punkty. 
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§ 6. 

1. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz realizowane w Liceum 

w wymiarze rozszerzonym w poszczególnych profilach przedstawia poniższa tabela: 

 

Klasa Przedmioty punktowane w 

procesie rekrutacyjnym 

Przedmioty realizowane 

w wymiarze rozszerzonym 

Biologiczno – chemiczna 

z elementami medycyny i 

weterynarii  

j. polski, matematyka, biologia oraz 

 jeden wybrany spośród:  chemia, 

j. angielski 

biologia, chemia oraz wybrane 

spośród: matematyka lub 

j. angielski 

Informatyczno – 

matematyczno – fizyczna 

j. polski, matematyka, informatyka  

oraz jeden wybrany spośród:  

fizyka, j. angielski 

informatyka, matematyka 

oraz wybrane spośród:  

j. angielski lub fizyka 

Językowo – turystyczna  j. polski, matematyka, j. angielski  

oraz  jeden wybrany spośród:  

geografia, historia 

j. angielski, geografia 

oraz wybrane spośród: j. polski 

lub historia 

 

2. Językiem obcym wiodącym jest język angielski. Drugi język obcy do wyboru: niemiecki, 

hiszpański. 

3. Liczba uczniów w oddziale nie przekracza 26 osób. 

 

§ 7. 

1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa 

ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i karta 

informacyjna. Kandydat składa dokumenty w liceum wskazanym przez system OMIKRON, 

najpóźniej w terminie ustalonym w Zarządzeniu nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia 

do szkoły. 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając 

zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. 
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3. Przydział uczniów zrekrutowanych przez system elektroniczny Omikron do  grup 

językowych może być uzależniony od liczby punktów uzyskanych przez kandydatów 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Szkoła zastrzega sobie prawo do przydzielenia kandydata, który uzyskał relatywnie mniejszą 

liczbę punktów, do innej grupy językowej niż zadeklarowana. 

5. Podstawą przyjęcia do konkretnej grupy językowej będzie wynik testu kwalifikacyjnego, 

do którego zobowiązani są przystąpić we wrześniu wszyscy uczniowie klas pierwszych, 

określający poziom zaawansowania znajomości danego języka obcego. 

6. W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać decyzją 

Dyrektora i uczących przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania. 

 

§ 8. 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

odbywać się będzie w dniach od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 roku (z wyjątkiem sobót, 

niedziel i dni świątecznych). Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.  

2. Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia 

gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego odbywać się będzie 

w dniach od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 28 czerwca 2019 roku godz. 12:00.  

4. Uczniowie umieszczeni na liście kandydatów przyjętych do szkoły potwierdzają wolę 

podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 

oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 9 lipca 2019 roku.  

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do szkoły nastąpi 10 lipca 2019 roku godz. 12:00.  

6. Uczniowie nieprzyjęci do szkoły w pierwszej turze rekrutacji mogą ponownie ubiegać się 

o przyjęcie do szkoły, jeśli ta dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu 

uzupełniającym, które będzie trwać od 11 lipca do 23 sierpnia 2019 roku. 
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7. Uczniowie przyjęci do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Apostołów 

proszeni są o dostarczenie dodatkowych dokumentów:  

a. karta informacyjna;  

b. karta zdrowia;  

c. 2 fotografie;  

d.  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata;  

e. posiadane orzeczenia lub opinie z PPP.  

 


