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Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie 

 

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

dotyczący rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego 

na rok szk. 2022/2023 

 do 4-letniego liceum ogólnokształcącego 

dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych szkół podstawowych 
 

Regulamin opracowano na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 7  września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 

i 2197) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 

1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 z późniejszymi zmianami) Rozdział 6. 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych szkół i placówek (Dz. U. 2019r.  poz. 1737), 

4. Zarządzenia nr 5/2022 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego na rok 2022/2023 do klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego 

5. Zarządzenie nr 8.2021 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych przez Świętokrzyskiego 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 na rok szkolny 2021/2022 na terenie 

województwa świętokrzyskiego. 

6. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 

przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub 

egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych. 

Komunikat z 14 maja 2020r. 

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

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki 

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

19 (Dz.U. poz.493 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000610
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I. 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023: 

Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 16 maja 2022 r. do 

20 czerwca 2022 r. 

 

 do godz.15.00 

od 02 sierpnia 

2022 r. do 04 

sierpnia 2022 r.  

 

do godz.15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

od 24 czerwca 2022 r.  

do 13 lipca 2022 r. 

 

do godz. 15.00 

 

--------------------- 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, związanych z 

ustaleniem tych okoliczności 

do 15 lipca 2022 r.  do 05 sierpnia 

2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości 

(sekretariat szkoły) przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły. 

 21 lipca 2022 r.  11 sierpnia 2022 r 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 

 

od 22 lipca 2022 r. do 

29 lipca 2022 r. 

 

do godz. 15.00  

od 12 sierpnia 

2022 r. do 22 

sierpnia 2022 r. 

 

do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 

szkoły. 

01 sierpnia 2022 r. 

 

do godz.14.00 

23 sierpnia 2022 r. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły  

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w 

szkole. 

01 sierpnia 2022 r. 23 sierpnia 2022 r. 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

Do 3 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych. 
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Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Do 3 dni od dnia wystąpienia o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły. 

 

II 

                  Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie  

                  do Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie 

 

1) świadectwo ukończenia szkoły  podstawowej , 

2) zaświadczenie o  wynikach  egzaminu ósmoklasisty,                                                                       

3) wypełniona teczka kandydata( ucznia)  - załącznik nr 1, 

4)  paszport, dowód osobisty, legitymacja uczniowska (do wglądu w celu zweryfikowania 

poprawności danych osobowych) 

5) fotografia kandydata. 

 

III 

 

Punktacja 

 

§1.1 O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, możliwych do 

uzyskania w procesie rekrutacyjnym (Dz. U. 2019r.  poz. 1737) – maksymalnie 200 ) w tym: 

1)  max 100 punktów – punkty uzyskane w przeliczeniu wyniku procentowego  egzaminu 

ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o  wynikach egzaminu . 

W postępowaniu rekrutacyjnym w latach szkolnych 2022/2023 wyniki egzaminu 

ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 

 język polski, matematyka mnoży się przez 0,35 

język obcy nowożytny  mnoży się przez 0,3 

( § 3.1 pkt.1 i 2  ) 

 

2)  max72 punkty – punkty uzyskane za oceny  na świadectwie ósmoklasisty 

z języka polskiego   max. za ocenę celującą 18pkt. 

z matematyki            max. za ocenę celującą 18pkt. 

z I przedmiotu           max. za ocenę celującą 18pkt. 
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z II przedmiotu          max. za ocenę celującą 18pkt. 

W postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 (§ 4 Rozporządzenia MEN z dn. 

21.08.2019 r. Dz. U. 2019r.  poz. 1737 § 4;  Art. 134 ust. 2 pkt 2, art.135 ust. 4 pkt 1, art.137 

ust.6 pkt 2, art.139 ust.2 pkt 2, art.140 ust.3 pkt3 i art. 143 ust.3 pkt 2 ustawy - Prawo 

oświatowe) przelicza się na punkty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły,  według następujących wartości: 

celujący - 18 punktów 

bardzo dobry - 17 punktów 

dobry - 14 punktów 

dostateczny - 8 punktów 

dopuszczający - 2 punkty 

 

 

3)  max  18 pkt- za szczególne osiągnięcia edukacyjne w zawodach wiedzy (§ 6.1 , § 6.2 ) 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, 

art. 135 ust. 4 pkt 2, art.137 ust.6 pkt 3, art.139 ust.2 pkt 3, art.140 ust.3 pkt 4  i art. 143 ust.3 

pkt 3 ustawy-Prawo oświatowe, za: 

3.1) 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; 

3.2) 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, 
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c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

3.3) 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; 

3.4) 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 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; 

3.5) 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, 



6 
 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

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

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w §1.1 pkt3, 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. 

 

5.  Aby za osiągnięcia kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane  na 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

 

4)  3 punkty - 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. 134 ust. 2 pkt 4 lit.b, art.135 ust. 4 pkt 3 lit.b, art.137 

ust.6 pkt 4 lit.b,  art.140 ust.3 pkt 5 lit.b i art. 143 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy-Prawo oświatowe 

5)  7 punktów -  świadectwo ukończenia szkoły  z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 

ustawy, przyznaje się 7 punktów ( art. 134 ust. 2 pkt 3, art.135 ust. 4 pkt 2, art.137 ust.6 pkt 3, 

art.139 ust.2 pkt 3, art.140 ust.3 pkt 4 i art. 143 ust.3 pkt 3 ustawy-Prawo oświatowe) 

 

§2.1  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 

ukończenia 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) wybranego języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród 

przedmiotów o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty , 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, 
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d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punktów 

(§ 8.1 Rozporządzenia MEN z dn. 21.08.2019 r. Dz. U. 2019r.  poz. 1737) 

 

IV 

Laureaci i finaliści 

(Ustawa o Systemie Oświaty  Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197 Art. 132)  

§3.1. 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 o systemie oświaty, lub laureat 

konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna 

jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

 

V 

 

Kryteria przyjęć kandydatów 

 

§4.1.Podstawą przyjęcia kandydata do klasy pierwszej jest spełnienie następujących 

warunków: 

1) posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

2) posiadanie zaświadczenia o  wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

3) wiek kandydata zgodny z art. 35  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe               

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm. ) 

4) spełnienie warunków i kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

2. 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, są przyjmowani w 

pierwszej kolejności (Art. 132 Ustawa o Systemie Oświaty  Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 

2197). 

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona 

Kołłątaja  w Pińczowie decyduje pozycja na liście kandydatów ustalona w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego. 

4. Pozycje kandydata na liście ustala się w zależności od ilości uzyskanych punktów                             

wg regulaminu rekrutacji - z zachowaniem zasady malejącej ilości punktów . 

5. Ostatnią pozycję na liście przyjętych ma kandydat o najmniejszej  liczbie punktów,                      

która uprawnia do przyjęcia wg regulaminu rekrutacji.                                                                                           

6. Komisja rekrutacyjna podaje do  wiadomości (w sekretariacie szkoły) listę kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do  szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.                                        

7. Listy podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie w sekretariacie szkoły  . Listy 

zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 
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najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej 

wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej 

podpisem przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej. w Wars 

8. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów. 

9. W przypadku takiej samej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu ma kandydat , który 

jako pierwszy złożył oryginały dokumentów (decyduje data i godzina dostarczenia do 

sekretariatu LO) 

10.  Szkoła  nie utworzy oddziału w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza                          

niż 30 osób.  

11.Liczba uczniów w oddziale wynosi od 30-35 uczniów. 

 

 

 

 

 

 

VI  

 

Procedura odwoławcza 

 

§ 5.1. W terminie do 04.08.2021r. oraz do 26.08.2021r. (w postępowaniu 

uzupełniającym), rodzic kandydata  może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły, 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał             

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej                       

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 

służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

 

 

Regulamin zawiera 2 załączniki: 

 

załącznik nr 1- teczka kandydata (ucznia) 

załącznik nr 2- Wykaz przedmiotów dodatkowych ustalonych przez dyrektora szkoły 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, progi punktowe oraz liczebność 

poszczególnych klas pierwszych na rok szkolny 2021/22 do Liceum Ogólnokształcącego im. 

Hugona Kołłątaja w Pińczowie 
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Załącznik nr 1 

 

Teczka kandydata 

  Załącznik nr 2 

 

Wykaz przedmiotów dodatkowych ustalonych przez dyrektora szkoły uwzględnianych 

 w postępowaniu rekrutacyjnym, progi punktowe oraz liczebność poszczególnych klas 

pierwszych na rok szkolny 2022/23 do Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja  

w Pińczowie 

 

KLASA PRZEDMIOTY 

DODATKOWE 

LICZEBNOŚĆ PROGI 

PUNKTOWE 

Klasa akademicka Fizyka , język 

angielski lub 

geografia. 

 30 osób Od 120 punktów 

Klasa informatyczna Informatyka, fizyka 

lub język angielski. 

30 osób Od 100 punktów 

Klasa o profilu 

medycznym 

Biologia , chemia.  30 osób Od 100 punktów 

Klasa humanistyczna Historia , język 

angielski. 

30 osób Od 90 punktów 

Klasa ogólna Geografia, język 

angielski. 

30 osób Od 80 punktów 

 

 


