Regulamin rekrutacji do klas pierwszych XX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie na rok szkolny 2022/2023
Podstawa prawna:
1.

2.

3.

4.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek.
Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
Zarządzenie nr 21/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie wykazu zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
Zarządzenie nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r W sprawie określenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także
terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na
semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie
województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

§1
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w XX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Integracyjnymi w Tarnowie do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023
§2
Rekrutacja do klasy pierwszej XX Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2022/2023 odbywa się
zgodnie z harmonogramem ogłoszonym w Zarządzeniu nr 21/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 25 lutego 2022r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc
uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.
§3
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych:
-

celujący – 18 pkt

-

bardzo dobry – 17 pkt

-

dobry – 14 pkt

-

dostateczny – 8 pkt

-

dopuszczający – 2 pkt
§4

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie
art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,

o których mowa w art. 44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie szkoły
podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym –przyznaje się po 30 punktów
b) bardzo dobrym- przyznaje się po 25 punktów
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów
d) dostatecznym- przyznaje się po 10 punktów
e) dopuszczającym-przyznaje się po 5 punktów
2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu
a) celującym –przyznaje się po 30 punktów
b) bardzo dobrym- przyznaje się po 25 punktów
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów
d) dostatecznym- przyznaje się po 10 punktów
e) dopuszczającym-przyznaje się po 5 punktów
§5
1. W XX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi przyjmuje się za dolny próg naboru
łączną liczbę 80 punktów
2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
a) liczba punktów wynikająca z przeliczenia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej ocen z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako uwzględnione w procesie rekrutacji;
b) liczba punktów za wyniki uzyskane z egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o
szczegółowych wynikach egzaminu;
c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu
wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści
podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie
od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
1) 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,
2) spełniających kryteria opisane w art.131 ust2 Ustawy Prawo Oświatowe: wielodzietność
rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą
zastępczą;

§6
W XX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie przy rekrutacji do klasy
pierwszej punktowane są następujące przedmioty

Klasa

Rozszerzenie

Przedmioty punktowane

Klasa z dodatkowymi

j. polski

język polski,

zajęciami z psychologii

j. angielski

matematyka,

i pedagogiki

biologia

biologia,
język angielski
§7

Rekrutacja do XX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie przeprowadzana
jest w formie elektronicznej.
§8
Kandydaci składają do szkoły wniosek –pobrany z systemu rekrutacji. Wniosek składany jest w szkole
pierwszego wyboru.
§9
1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w XX Liceum Ogólnokształcącym
z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie są:
-

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

-

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

2. W

przypadku kandydatów

z wadami słuchu,

wzroku,

narządu

ruchu

lub

innymi

niepełnosprawnościami wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§10
Dyrektor Szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego, określa jej
zadania i sposób dokumentowania pracy.
§11
W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
1. dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;
2. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do
szkoły.
§12
1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły
w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego
z wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni
od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.

