
 

 

Regulamin rekrutacji 

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) 

XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie 

na rok szkolny 2019/2020 
 

 

 

§ 1 
Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 

(ponadgimnazjalnych) dla młodzieży określają: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016. poz. 1943 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610). 

5. Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 

2019 r. w  sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I 

publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych  

szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego 

technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych 

szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim. 

6. Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie 

z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do Przedszkola 

Publicznego Nr 34, Szkoły Podstawowej Nr 30 i XII Liceum Ogólnokształcącego. 

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

 

§ 2 
1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Integracyjnymi w Rzeszowie na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie w formie 

elektronicznej. 

2. Kandydaci dokonują rejestracji za pośrednictwem strony naboru lub wprowadzani są do 

systemu poprzez zgłoszenie indywidualne w Punkcie Naboru XII Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Rejtana 30. 

3. Preferowaną formą podania jest forma elektroniczna. Wypełnianie podania na stronie 

naboru ogranicza możliwość pomyłki w nazwie oddziału i szkoły. 

4. Wypełniając podanie tradycyjnie, kandydat pobiera druk formularza z zakładki Dokumenty 

na stronie naboru lub odbiera go w dowolnej szkole ponadpodstawowej 

(ponadgimnazjalnej), a następnie wypełnia wszystkie pola formularza, podpisując je wraz 

z rodzicami (opiekunami).  

5. Wniosek rekrutacyjny wypełniony za pośrednictwem strony naboru i wdrukowany lub 

wypełniony tradycyjnie zanosi do szkoły pierwszego wyboru - XII Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. 

 



§ 3 
1. W roku szkolnym 2019/2020 XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 

w Rzeszowie ogłasza nabór do następujących klas: 

1) humanistyczna - przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wos, język angielski; 

2) matematyczno-fizyczna - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język angielski; 

3) biologiczno-chemiczna - przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski. 

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

hiszpańskiego, z uwzględnieniem poziomów zaawansowania. 

3. Podział uczniów na grupy językowe będzie przeprowadzony z uwzględnieniem wyników 

testu kompetencji językowych, który odbędzie się w ostatnim tygodniu wakacji. 

 

§ 4 
1. Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) 

na rok szkolny 2019/2020: 

 Lp. Czynność w procesie rekrutacji 
Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1. 
Składanie wniosków przez kandydatów w szkołach 

pierwszego wyboru 
13.05.2019 

19.06.2019 

godz. 15:00 

2. Weryfikacja dostarczanych podań 
04.07.2019 

godz. 14:00 

3. 
Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły 

ponadpodstawowej 
17.06.2019 18.06.2019 

4. 

Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach 

końcoworocznych, wynikach egzaminu zewnętrznego 

i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie 

rekrutacji 

21.06.2019 

25.06.2019 

godz. 15:00 

5. 

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

(kopia świadectwa i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego) do szkół pierwszego wyboru 

6. 

Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych 

o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez 

kandydatów 

28.06.2019 

godz. 14:00 

7. 

Publikacja list zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do przyjęcia. (zapoznanie się 

z wynikami naboru) 

5.07.2019 

godz. 10:00 

8. 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie 

oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego 
5.07.2019 

10.07.2019 

godz. 14:00 

9. 
Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych oraz list 

wolnych miejsc. 
12.07.2019 

godz. 10:00 

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponować 

wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające, które 

zakończy się do 31 sierpnia 2019 r. 

 

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

Ogólnokształcącego  z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie: 



1) podanie o przyjęcie do szkoły na wymaganym druku, 

2) oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

(gimnazjum), 

3) oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

zewnętrznego. 

2. Kandydat ma prawo wybrać równocześnie co najwyżej pięć szkół, natomiast może 

wskazać dowolną ilość oddziałów w tych szkołach. 

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

4. Podanie należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. 

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

1) za wynik egzaminu zewnętrznego, 

2) za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (gimnazjum) przeliczone na 

punkty z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz dla 

poszczególnych oddziałów: 

a. humanistycznego – historia lub wiedza o społeczeństwie, 

b. matematyczno-fizycznego – fizyka, 

c. biologiczno-chemicznego – biologia lub chemia, 

3) za osiągnięcia (przeliczone na punkty) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej (gimnazjum). 

 

§ 6 
Rekrutację kandydatów do klas pierwszych XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Integracyjnymi w Rzeszowie na rok szkolny 2019/2020 prowadzi Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna powołana przez dyrektora  szkoły. 

 

§ 7 
Zgodnie z zasadami punktacji ustalonymi przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną XII Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, kandydat ubiegający się 

o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 

200 punktów, w tym: 

1) punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

(gimnazjum) - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania: 

a. wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty 

przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5), 

b. wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych; 

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

- maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania: 

a. za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (gimnazjum) - maksymalnie 80 punktów 

możliwych do uzyskania: 

 celujący – 20 pkt. 

 bardzo dobry – 18 pkt. 

 dobry – 13 pkt. 

 dostateczny – 8 pkt. 

 dopuszczający – 2 pkt. 

b. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (gimnazjum) z wyróżnieniem, o którym 

mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje 

się 7 punktów; 

c. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 



 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego, przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, przyznaje się 

7 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, przyznaje się 

5 punktów; 

d. za 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: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, przyznaje się 4 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, przyznaje się 3 punkty; 

e. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego, przyznaje się 

10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 

przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 

przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego, przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, przyznaje się 

5 punktów,  

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, przyznaje się 

3 punkty; 

f. za 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: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, przyznaje 

się 10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, 

przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, 

przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, przyznaje się 3 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, przyznaje się 2 punkty; 

g. za 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: 

 międzynarodowym, przyznaje się 4 punkty, 



 krajowym, przyznaje się 3 punkty, 

 wojewódzkim, przyznaje się 2 punkty, 

 powiatowym, przyznaje się 1 punkt. 

3) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej (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 punktów. 

4) 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. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 

lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty. 

5) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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 szkoły 

podstawowej (gimnazjum), przy czym za uzyskanie z: 

a. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym, przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym, przyznaje się po 18 punktów, 

 dobrym, przyznaje się po 13 punktów, 

 dostatecznym, przyznaje się po 8 punktów, 

 dopuszczającym, przyznaje się po 2 punkty; 

b. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym, przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym, przyznaje się po 18 punktów, 

 dobrym, przyznaje się po 13 punktów, 

 dostatecznym, przyznaje się po 8 punktów, 

 dopuszczającym, przyznaje się po 2 punkty, 

a liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 

się przez 2; 

c. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym, przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym, przyznaje się po 18 punktów, 

 dobrym, przyznaje się po 13 punktów, 

 dostatecznym, przyznaje się po 8 punktów, 

 dopuszczającym, przyznaje się po 2 punkty, 

a liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 

się przez 4; 

d. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym, przyznaje się 20 punktów, 

 bardzo dobrym, przyznaje się 18 punktów, 

 dobrym, przyznaje się 13 punktów, 

 dostatecznym, przyznaje się 8 punktów, 

 dopuszczającym, przyznaje się 2 punkty. 

6) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu zewnętrznego lub danej części egzaminu zewnętrznego, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób 



określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

(gimnazjum) z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres 

odpowiedniej części egzaminu zewnętrznego lub dana część egzaminu zewnętrznego, 

których dotyczy zwolnienie. 

7) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego 

z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 

ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (gimnazjum), przy czym za uzyskanie 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. 

 

§ 8 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo mają: 

1) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki, 

2) 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, 

3) sieroty, półsieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych. 

 

§ 9 
1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi z zachowaniem terminów 

określonych w § 4 ust.1. 

2. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia 

woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów 

(świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (gimnazjum), zaświadczenie o wynikach 

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

określonych w § 4 ust.1. 

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 określonych w § 4 ust.1. Na tym etapie rekrutacji, kandydat ma 

obowiązek dostarczyć do szkoły, komplet oryginalnych dokumentów. 

 

§ 10 
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. 

 

§ 11 
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. 

 

§ 12 
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) 

XII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie na rok szkolny 

2019/2020 wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Dyrektor 

 

 mgr inż. Jolanta Pietrasz 

 

 

Rzeszów, 15 kwietnia 2019 r. 


