
Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 

I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 

  

  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe 

2. Ustawa z  dnia  14  grudnia  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo Oświatowe 

3. Zarządzenie Nr 2/2018 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 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. 

4. Zarządzenie nr 22/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2018 r w sprawie wykazu 
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 2018/2019 w województwie 
małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie 
miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. 

6. Statut Szkoły. 

  

§ 1. Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów. 

  

1. Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem prowadzona jest 
przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły odrębnym zarządzeniem. 

2. Każdy kandydat do szkoły powinien indywidualnie lub za pośrednictwem gimnazjum zalogować 
się na stronie do rekrutacji elektronicznej https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat i wypełnić 

swoje dane łącznie z wyborem szkół i klas. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły – 
tel. 182014620. 

3. W terminie od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. kandydaci składają do szkoły pierwszego 

wyboru „podanie o przyjęcie” – wydrukowane ze strony elektronicznej 
rekrutacji https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat. 

  

W obrębie szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą 
preferencji. 

 

 

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat?PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156&PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156&PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156&PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156&PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156&PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156&PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156
https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat?PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156&PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156&PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156&PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156&PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156&PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156&PHPSESSID=lbmu1htceed8uhijuq82mo4156


 
§ 2. Kryteria przyjęcia. 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej A-E decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku: 
 

a) egzaminu gimnazjalnego max. 100 pkt. 
 
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w 
procentach z: 

 języka polskiego, 

 historii i wiedzy o społeczeństwie 

 matematyki, 

 przedmiotów przyrodniczych , 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym -  

 
mnoży się przez 0,2. 
 
b) przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech 
przedmiotów wybranych do danej klasy max.72 pkt. wg tabeli  
 
Zasady przeliczania ocen na punkty: 
celujący – 18 pkt. 
bardzo dobry – 17 pkt. 

dobry – 14 pkt. 
dostateczny – 8 pkt. 
dopuszczający – 2 pkt. 
  

Klasa 

Przedmioty 

rozszerzone 
obowiązkowe 

Przedmioty 
rozszerzone do wyboru 

od klasy 2* 

Przedmioty 

wybrane do 
klasy – oceny 
przeliczane na 

punkty 

Klasa przygotowuje 

do studiów 

 

1A 

- matematyka 
- j. angielski 

- fizyka 
- informatyka 
- geografia 

- j. polski 
- matematyka 

- j. obcy 
- fizyka 

- kierunki techniczne oraz 
ekonomiczne, matematyka, 

fizyka informatyka, elektronika 

 

1B 

- biologia 
- chemia 

- matematyka/j. angielski 

- matematyka/ 
j. angielski 

- j. polski 
- matematyka 

- biologia 
- chemia 

- kierunki medyczne i 
farmaceutyczne, pokrewne z 
medycyną, biologia, ochrona 

środowiska, chemia, 
biochemia, biotechnologia 

 

1C 

- j. polski 
- historia 

- j. angielski 

- wiedza o społeczeństwie 

- geografia 
- j. angielski 

(kontynuacja) 

- j. polski 

- j. obcy 
- historia 

- matematyka 

- prawo, filologie obce, 

polonistyka, historia, 
psychologia, archeologia, 

socjologia, politologia, 
stosunki międzynarodowe 

1D 
- matematyka 
- j. angielski 

- fizyka 
- informatyka 
- geografia 

- j. polski 
- matematyka 

- j. obcy 
-fizyka 

- kierunki techniczne oraz 
ekonomiczne, matematyka, 

fizyka informatyka, elektronika 

1E** 

- j. polski 
- j. angielski 

- j. hiszpański 
lub 

- j. francuski 

 

- j. polski 
- j. obcy 
- historia 

- matematyka 

- prawo, filologie obce, 
polonistyka, historia, 

psychologia, archeologia, 
socjologia, politologia, 

stosunki międzynarodowe 

*Uczeń może wybrać maksymalnie 1 przedmiot. 
**Zmiana przedmiotów rozszerzonych obowiązkowych (z dniem 16.04.18r.).  



c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt. 

 
d) 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 pkt. 
 
e) w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 
wiedzy, artystycznych i sportowych, 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 pkt. 

  

2. Udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt. 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt. 

  

Udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 
turnieju o zasięgu ogólnopolskim: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt. 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 pkt. 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt. 

  

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 
kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 
się 7 pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 
się 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt. 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt. 

  

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt. 



 dwóch lub więcej tytułów laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt. 

 tytułu laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt. 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt. 

  

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub 
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 
szczeblu: 

 międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt. 

 krajowym – przyznaje się 3 pkt. 

 wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt. 

 powiatowym – przyznaje się 1 pkt. 

  

3. 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. 

  

 

§ 3. Terminy ogłaszania wyników rekrutacji. 

  

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 23 kwietnia 2018 r. 
do 11 czerwca 2018 r. 

od 11 lipca 2018 r. 
do 18 lipca 2018 r. 

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

od 23 kwietnia 2018 r.  
do 27 czerwca 2018 r. 

od 11 lipca 2018 r. 
do 27 lipca 2018 r. 



przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 

3. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 
szkoły o świadectwo ukończenia 
gimnazjum oraz zaświadczenie o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego 
(oryginał lub potwierdzona kserokopia) 

od 22 czerwca 2018 r 
do 26 czerwca 2018 r 

  

4. 

Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 

29 czerwca 2018 r.  
godz. 12.00 

30 lipca 2018 r. 
godz. 12.00 

5. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
albo kandydata pełnoletniego woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia 
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego, o 
ile nie zostały one złożone w 
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 
szkoły ponadgimnazjalnej, 

do 9 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

10 lipca 2018 r.  
godz.12.00 

22 sierpnia 2018 r. 
godz.12.00 

  

 

 

 

§ 4. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej. 

1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez szkolną komisję 
rekrutacyjno – kwalifikacyjną należy składać do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni od 
ogłoszenia wyników rekrutacji. 

2. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 7 dni od złożenia odwołania.  

3. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną. 

  

§ 5. Osoby zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. 

  

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do 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: 

  

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, 
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. 

  

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. 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: 

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. 

  

§ 6. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole 
ponadgimnazjalnej są: 

  



1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
3. wniosek o przyjęcie (wydrukowany z systemu rekrutacji elektronicznej), 
4. oświadczenie rodzica dotyczące danych osobowych, wykorzystania wizerunku dziecka, nauki 

religii/etyki oraz zapoznania się ze statutem szkoły (dokument dostępny na stronie internetowej 
szkoły lub w sekretariacie), 

5. 2 zdjęcia, 
6. kserokopia aktu urodzenia, 
7. opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada), 
8. karta zdrowia. 

§ 7. 

1.  Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji w terminach zgodnie z 
harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do klas pierwszych zawartym w § 3., uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście 
zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. 

§ 8. 

1. Od wyników rekrutacji przysługuje prawo odwołania do dyrektora Liceum w terminie 3 dni od 
ogłoszenia listy przyjętych. 

  

  

 


