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Regulamin Rekrutacji dla Absolwentów Szkoły Podstawowej 2022/2023 

I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce - Zdroju 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 poz. 1737) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

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

19 (Dz.U.poz.493 z późn.zm.) 

4. Statut Szkoły. 

 

§1. Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów 

 
5. Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce - Zdroju 

prowadzona jest przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły 

odrębnym zarządzeniem. 

6. Każdy kandydat do szkoły powinien indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły 

zalogować się na stronie do rekrutacji elektronicznej                                                                                                                                                                         

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat  i wprowadzić do systemu  swoje dane łącznie z 

wyborem  szkół  i  oddziałów.  Szczegółowych  informacji  udziela  sekretariat  szkoły – tel. 

182677030. 

7.  W terminie od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022 r. kandydaci składają do szkoły 

pierwszego wyboru wniosek – wydrukowany ze strony elektronicznej 

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat wraz z dokumentami. W okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wnioski o przyjęcie do szkoły, w 

tym wymagane załączniki mogą być przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

tj. za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@romer.nowotarski.pl 

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat
https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat
mailto:%20sekretariat@romer.nowotarski.pl
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8. W terminie od 24 czerwca 2022r. do 12 lipca 2022 r. kandydaci dostarczają 

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej. 

9. W terminie od 19 lipca 2022r. do 25 lipca 2022r. – przedłożenie przez kandydata 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku. 

10. W obrębie szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie 

z listą preferencji. 

11. Kandydaci na wniosku  wpisują informację dotyczącą wyboru drugiego języka obcego  (2 

języki w kolejności preferencji). 

 
§ 2. Kryteria przyjęcia. 

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

kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniająca: 

a) Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty zawarte  w 

zaświadczeniu o szczególnych wynikach egzaminu, 

b) Liczbę punktów możliwych do uzyskania z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz za szczególne osiągnięcia. 

2. Zasady przeliczania ocen na punkty: 

celujący – 18 punktów; 

bardzo dobry – 17 punktów; 

dobry – 14 punktów; 

dostateczny – 8 punktów; 

dopuszczający – 2 punkty. 

3. Za   świadectwo   ukończenia    szkoły   podstawowej   z wyróżnieniem przyznaje się 

7 punktów. 

4. Szczególne osiągnięcia: 

A. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o  zasięgu  międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
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b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

B. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  przedmiotowego  –  przyznaje  się 

10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się   

5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

3 punkty; 

C. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 
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f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

D. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 

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

podstawowej, 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. 

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

przyznaje się 3 punkty. 

7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania łącznie wynosi 200 pkt. 

8. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali łącznie co najmniej 

80  pkt.  Do  szkoły   zostaną   przyjęci   kandydaci   spośród   tych,   którzy   uzyskali w 

kolejności największą liczbę punktów do danej klasy. 

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. 

9. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok 

szkolny  2020/2021  w  województwie  małopolskim,   które   mogą   być   wymienione na 

świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej  oraz   określenie   miejsc   uznanych za 

wysokie w tych zawodach.
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§3. Terminy ogłaszania wyników rekrutacji. 

 
1. 19 lipca 2022r. – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej 

wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

2. W terminie od 19 lipca 2022r. do 25 lipca 2022r. do godz. 15:00 kandydaci  umieszczeni 

na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych zobowiązani są potwierdzić 

wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie dokumentów wg wykazu:  ( jeżeli nie 

zostały dostarczone wcześniej) 

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

- 1 zdjęcie podpisane na odwrocie (do legitymacji szkolnej), 

- w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi 

schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

- zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,    o 

których mowa w §2 Regulaminu. 

3. 26 lipca 2022 r.  – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

4. Szkolna komisja rekrutacyjna sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

 
§4. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 

 
1. W  terminie  do 29 lipca 2022 wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

2. Komisja ma 3 dni na wydanie uzasadnienia przyczyn odmowy przyjęcia. 

3. W przypadku wolnych miejsc, po złożeniu podania prośby o przyjęcie decyduje Dyrektor 

Szkoły zgodnie z art.130 ust.2 Prawo oświatowe. 

§5. Rekrutacja uzupełniająca. 

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się zgodnie z terminami podanymi przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty i tak samo jak w pierwszym etapie rekrutacji, liczy się liczba 

zgromadzonych przez kandydata punktów. 


