
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych  

XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie 

na rok szkolny 2017/2018 

I.  

Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych określają: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenie z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz.232, ze zm.), 

zwane dalej „Rozporządzeniem”,  

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7),  

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 

2572 z póź. zm.),  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych 

w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., Poz.1942)  

5. Zarządzenie Nr 8/2017Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r.  

6. Zarządzenie Dyrektora  XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjne Nr 7/2016/2017 z dnia 

03.04.2017 r. 

7. Statut XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. 

II.  

 

1. W roku szkolnym 2017/2018 XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Integracyjnymi w Rzeszowie ogłasza nabór do następujących klas:  

a) humanistycznej z rozszerzonym językiem angielskim lub językiem niemieckim 

b) matematyczno-informatycznej z rozszerzonym językiem angielskim 

c) biologiczno-chemicznej z rozszerzonym językiem angielskim 

 

2. Każdy uczeń wybiera obowiązkowo dwa języki obce spośród: angielskiego,    

     niemieckiego i hiszpańskiego z uwzględnieniem poziomów zaawansowania.  

 

III.  

1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych XII Liceum Ogólnokształcącego  

z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018 odbywać się 

będzie w formie elektronicznej.  

2. Kandydat ma prawo wybrać równocześnie co najwyżej trzy szkoły, natomiast może  

     wskazać dowolną ilość oddziałów w tych szkołach.  

3. Kandydat w podaniu  na liście preferencji wskazuje kolejno wybrane szkoły.  

4. Wygenerowany formularz zanosi do szkoły pierwszego wyboru (XII Liceum    

     Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie). 

 



5. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do XII Liceum  

     Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie:  

a) podanie o przyjęcie do szkoły na wymaganym druku,  

b) oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,  

c) oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego.  

6. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata:  

a) za wynik egzaminu gimnazjalnego,  

b) za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczone na punkty 

z przedmiotów: język polski,  język obcy nowożytny oraz dla poszczególnych 

oddziałów:  

 humanistycznego – historia i wiedza o społeczeństwie,  

 matematyczno-informatycznej -  matematyka i fizyka lub informatyka,  

 biologiczno-chemicznego – biologia i chemia,  

c) za osiągnięcia (przeliczone na punkty) wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum.  

7. W przypadku uczniów niepełnosprawnych, ubiegających się o miejsce w oddziałach 

integracyjnych należy dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego przez PPP, na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

 

 



8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponować 

wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające, które 

zakończy się do 31 sierpnia 2017 r.  

IV. 

1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych Liceum na rok szkolny 2017/2018 

prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora  szkoły. 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Integracyjnymi w Rzeszowie przyjęła zasady punktacji:  

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu 

rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

a) punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 

maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania: 

b) punkty za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne 

osiągnięcia - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania:  

 celujący             – 20 pkt.  

 bardzo dobry     – 16 pkt.  

 dobry                – 12 pkt.  

 dostateczny        – 8 pkt.  

 dopuszczający    – 2 pkt. 

c) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 punktów,  

d) za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum 

kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 14 punktów, w tym za:  

 uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty - 5 

punktów,  

 uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 punktów,.  

 uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w 

zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na 

szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół  - do 3 

punktów,  

 I miejsce (tytuł laureata)  – 3 punkty,  

 II miejsce (tytuł finalisty) – 2 punkty,  

 III miejsce (wyróżnienie) – 1 punkt,  

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

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – do 3 punktów.  

V. 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo mają:  

2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki,  



3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,  

4. sieroty, półsieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.  

VI. 

1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi z zachowaniem terminów 

rekrutacji. 

2. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły zobowiązani są 

do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów 

dokumentów (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, dwie fotografie i karta zdrowia) z zachowaniem terminów 

rekrutacji. 

3. Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki w Liceum (brak dostarczenia oryginałów 

dokumentów) skutkuje skreśleniem z listy kandydatów do XII Liceum   

Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie.  

4. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji pozostaną wolne miejsca 

w oddziałach klas pierwszych, prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja 

uzupełniająca z zachowaniem terminów rekrutacji. Na tym etapie kandydat ma 

obowiązek dostarczyć do szkoły, komplet oryginalnych dokumentów.  

VII. 

1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

można wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia.  

2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem, Komisja sporządza uzasadnienie, 

które zawiera: przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę  punktów, która 

upoważniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał.  

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia można wnieść odwołanie 

do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie.  

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

                                                           VIII. 

1. Dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie: 

powołuje i sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjnej.  

2. Dyrektor może odwołać poszczególnych członków Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

i na ich miejsce powołać nowych.  

3. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się 

do Dyrektora Szkoły.  

4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołania od wyników rekrutacji w terminach rekrutacji. 

 

 



IX. 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych XII Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie: na rok szkolny 2017/2018 

wchodzi w życie w dniu 3 kwietnia 2017 r. 

 Dyrektor 

 Jolanta Pietrasz 

                   Rzeszów, 3 kwietnia 2017 r. 

 


