
                                                                                  

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁ. ORKANA W MARCINKOWICACH  

NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

§ 1. 

Rekrutacja  uczniów  do  klas  pierwszych szkół ponadpodstawowych odbywa się na podsta-

wie art. 154 ust 1 pkt. 2, art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), § 10 pkt. 8a Rozporządzenia Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjne-

go oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,  placówek i cen-

trów (Dz.U. z 2022 r.  poz. 2431), § 14 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Kurato-

rium Oświaty w Krakowie stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4/19 Małopolskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia 2019 r.  oraz Zarządzenia Nr 5/23  Małopolskiego Ku-

ratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. NP.537.1.2023.AP w sprawie określenia terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a  także 

terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I 

szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo 

oświatowe  oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych szkół II stopnia 

 i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 

2023/2024. 

 

§ 2. 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną 

komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania 

członków. 

 

§ 3. 

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy: 

1. Podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,  

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć o których mowa w § 4, 

2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie listy osób przyjętych  

do szkoły, 

3. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

 



§ 4. 

1. Przy przyjmowaniu do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, bierze się pod uwagę:  

a/ Liczbę punktów uzyskanych w wyniku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego  

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

b/ Liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z następujących zajęć edukacyjnych: 

 klasy z programem „Oddział przygotowania wojskowego” i „Bezpieczeństwo 

publiczne”: 

- język polski,  - język obcy, 

- matematyka, - geografia. 

 klasy z programem „Pożarnictwo z elementami ratownictwa medycznego”: 

- język polski,  - język obcy, 

- matematyka, - biologia. 

 klasa sportowa ogólnorozwojowa o profilu sporty zimowe 

- język polski,  - język obcy, 

     -  matematyka, - geografia. 

c/ W oddziale przygotowania wojskowego pozytywny wynik prób sprawności  

      fizycznej (Opis w załączniku) 

  d/ Liczbę punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia wymienione  

                na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przy czym: 

 za ukończenie szkoły podstawowej  z wyróżnieniem  – 7 punktów, 

 za inne osiągnięcia  zgodnie z rozporządzeniem -18 punktów 

 za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3  pkt. 

2. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się następujące 

wartości ocen: 

- celujący   - 18 punktów, 

- bardzo dobry - 17 punktów, 

- dobry   - 14 punktów, 

- dostateczny  -     8 punktów, 

- dopuszczający -    2 punkty. 

3. Maksymalna liczba punktów wynosi: 

- za egzamin ósmoklasisty    - 100 punktów, 

- za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych  -   72 punkty, 

- za inne osiągnięcia     –   28 punktów, 

RAZEM  - 200 punktów 



4. Do liceum ogólnokształcącego przyjmowani są kandydaci, którzy dokonali rejestra-

cji internetowej, 

5. Naganna ocena z zachowania powoduje negatywny wynik postępowania rekrutacyj-

nego.  

6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół w przypadku równorzędnych wyników mają: 

a/ sieroty,  osoby  przebywające  w  placówkach  opiekuńczo - wychowawczych oraz 

osoby  umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b/ kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki. 

7. Przy ubieganiu się do szkoły należy złożyć następujące dokumenty (druki do pobra-

nia ze strony internetowej www.zsmarcinkowice.edu.pl): 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

- zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

- dwa zdjęcia(37x52 mm) podpisane imieniem i nazwiskiem, 

- kwestionariusz osobowy, 

- karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, 

- karta zdrowia, 

- zgoda rodziców  w formie oświadczenia, 

- zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu dotyczące kształcenia 

ucznia z zaznaczeniem grupy na zajęcia WF - grupa A, 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku  

- oświadczenie o niekaralności. 

 

§ 5. 

Terminy przyjęć: 

od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.             Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły po-

nadpodstawowej wraz z dokumentami 

od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r.             Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły po-

nadpodstawowej wraz z dokumentami – doty-

czy oddziału przygotowania wojskowego 

od 31 maja 2023 r. do 13 czerwca 2023 r.             Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną 

prób sprawności fizycznej w oddziale przygo-

towania wojskowego 

do 16 czerwca 2023 r. Podanie do publicznej wiadomości przez ko-

misję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik prób sprawności 

fizycznej 

od 23 czerwca  2023 r.  do 10 lipca 2023 r. 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty.   



do 10 lipca  2023 r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wnio-

sków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków poświadczonych 

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych oko-

liczności 

 19 lipca  2020 r.  do godziny 12 00 Podanie do publicznej wiadomości przez ko-

misję rekrutacyjną listy kandydatów zakwali-

fikowanych i kandydatów niezakwalifikowa-

nych  

od 19 lipca do 26 lipca 2023 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły 

ponadpodstawowej do której kandydat został 

zakwalifikowany w postaci przedłożenia ory-

ginału świadectwa ukończenia szkoły podsta-

wowej oraz oryginału zaświadczenia o wyni-

kach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały 

złożone w terminie do 10 lipca 2023 r. 

27 lipca 2023 do godziny 12 00  Podanie do publicznej wiadomości list kandy-

datów przyjętych i list kandydatów nieprzyję-

tych 

27 lipca 2023 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły po-

nadpodstawowej Małopolskiego Kuratora 

Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole - 

wypełnienie arkusza, który znajduje się w 

Panelu Dyrektora na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Krakowie.  

 

§ 6. 

Od decyzji w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły przysługuje odwołanie do Dyrektora Zespo-

łu  Szkół w Marcinkowicach wniesione w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. 

 

§ 7. 

Decyzje Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej zapadają większością głosów, 

 a w przypadku równej liczby głosów  decyduje głos przewodniczącego. 

 

§ 8. 

Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawne wymie-

nione w § 1. 

 


