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Regulamin rekrutacji do klas pierwszych V LO w Tarnowie roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół‚ publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół‚ do
innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232);
2. Rozporządzenie MEN z 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów
świadectw (Dz. U. Nr 58 poz. 504; Nr 67 poz. 585; z 2006r. Nr 31, poz. 217);
3. Rozporządzenie MEN z 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad
wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,
sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji
dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za
wykonywanie tych czynności (Dz. U. 2008, Nr 67 poz. 412);
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.
U. nr 96 poz.873);
5. Rozporządzenie MEN 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. z dnia
20 marca 2017 r.)
6. Zarządzenie 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.

INFORMACJE OGÓLNE
§ 1. Terminy rekrutacji.
1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych V LO prowadzona jest w elektronicznym
systemie wspomagania rekrutacji.
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2. Rekrutację na rok szkolny 2017/2018 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana
przez Dyrektora Szkoły.
HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ
POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA
DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH w V LO na rok szkolny 2017/2018
L.P.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Czynność
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie czynności, o których mowa
w art. 20t ust.7 ustawy.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenie o
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica
kandydata/kandydata pełnoletniego woli
podjęcia nauki w danej szkole poprzez
dostarczenie:
 Oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile
nie zostały wcześniej złożone (por.
punkt 6 – uzupełnienie wniosku)
 Zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu
– w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i listy
kandydatów nieprzyjętych

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Od 24 kwietnia do
12 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
Od 10 do 18 lipca
2017 r. do godz.
15.00

Od 24 kwietnia do
27 czerwca 2017 r.

Od 10 lipca do 2
sierpnia 2017 r.

Od 23 do 27
czerwca 2017 r. do
godz. 15.00

Nie dotyczy

30 czerwca 2017 r.
godz. 12.00
4 sierpnia 2017 r.,
godz. 12.00
Do 5 lipca 2017 r.
do godz. 15.00 do
21 sierpnia 2017 r.
do godz.15.00 3

4 sierpnia 2017 r.,
godz. 12.00

7 lipca 2017 r.
godz.12.00 28
sierpnia 2017 r.
godz.12.00

28 sierpnia 2017 r.
godz.12.00
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3. W przypadku wystąpienia w otoczeniu V LO stanu nadzwyczajnego, w szczególności
sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie
postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego w terminach wyżej
określonych, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustali nowe terminy
dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym
oraz poda je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w
siedzibie szkoły oraz na jej stronie internetowej.
4. Kandydaci z gimnazjów, które nie są objęte rekrutacją elektroniczną i dla których V LO jest szkołą
pierwszego wyboru, składają wniosek o przyjęcie do V LO osobiście w sekretariacie liceum w
terminie od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r., codziennie od poniedziałku do piątku od 8:00 do
15:00.

5. Kandydaci spoza systemu elektronicznej rekrutacji, ubiegający się o przyjęcie do V LO
jako szkoły pierwszego wyboru, w dniach od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do godz.
15:00 przynoszą do szkoły:
a) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
b)kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, poświadczoną przez dyrektora
gimnazjum.
6. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjów będących w systemie rekrutacji
elektronicznej, którzy ubiegają się o przyjęcie do V LO, wprowadzają do Centralnej Bazy
Danych gimnazja, do których uczęszczali kandydaci.
7. Informacje dotyczące kandydatów spoza systemu rekrutacji elektronicznej wprowadza do
Centralnej Bazy Danych V LO jako szkoła pierwszego wyboru.

§ 2. Planowane oddziały klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018.
1. Zestawienie oddziałów, planowane dla nich przedmioty wiodące przedstawia poniższa
tabela:

Symbol oddziału

a

b
c

Przedmioty realizowane
wymiarze rozszerzonym
język polski,
historia,
język łaciński i kultura
antyczna
język polski,
wiedza o społeczeństwie,
język angielski
biologia,
język polski, język
angielski
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d

e

f

geografia,
język angielski,
j. francuski lub
j. niemiecki
matematyka,
język angielski,
język niemiecki lub język
francuski
biologia,
matematyka, język
angielski

32

32

32

2.Pierszym językiem obcym we wszystkich oddziałach jest język angielski.
3. Drugi język obcy to w zależności od oddziału język niemiecki lub język francuski.

PUNKTACJA I SZCZEGÓŁÓWE ZASADY REKRUTACJI
§ 3. Warunki przyjęcia do liceum.
1. O przyjęciu do liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:
a) wynik egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii oraz języka
obcego nowożytnego,
b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum.
c) punkty za uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
d) punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych –
maksymalnie,
e) punkty za aktywność społeczną (w szczególności wolontariat),
2. Kandydat do liceum może zdobyć maksymalnie 200 punktów.
3. Orientacyjna minimalna liczba punktów konieczna do przyjęcia do V LO wynosi 100.
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§ 4. Zasady ustalania punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym.
1. Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym dla poszczególnych oddziałów
przedstawia poniższa tabela:
Symbol oddziału
a
b
c
d
e
f

Przedmioty punktowane w procesie
rekrutacyjnym
język polski, matematyka, historia,
zajęcia artystyczne
język polski, matematyka, historia, wiedza
o społeczeństwie
język polski, matematyka, biologia, język
obcy*
język polski, geografia, matematyka, język
obcy*
język polski, matematyka, zajęcia
techniczne, język obcy*
język polski, matematyka, biologia, język
obcy*

* Język obcy - najwyższa ocena na świadectwie.
2. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w
art. 20f ust. 2 pkt 1,art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony
w procentach z:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2.
3. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f
ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2
pkt 3, art. 20h ust. 6pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.
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5.1.W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit.
a, art. 20h ust. 6pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
2) 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. 2 pkt 8
i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
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;
3) 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;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a
ust. 4 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
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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,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) 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.
5.2. 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 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.
6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o
których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b
ustawy, przyznaje się 3 punkty.
7.1 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
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c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
8.2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza sięna punkty, w sposób
określony w ust. 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.
8.3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2
ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6. Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego, pierwszeństwo w
przyjęciu do liceum.
1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy, są przyjmowani w
pierwszej kolejności, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20f
ust.1ustawy - posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. 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 psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal będą wolne miejsca, na trzecim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w
ustępie 4.
4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.

§ 6. Tryb odwoławczy i inne przypadki.
1. Tryb odwoławczy od ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjne reguluje art. 20zc ustawy o
systemie oświaty.
2. Przypadki, które nie zostały uregulowane w ustawie lub rozporządzeniu, indywidualnie
rozpatrzy Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
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