REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini
w roku szkolnym 2022/2023
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493 ze zm.)
4. Zarządzenie nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do (…)
klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (…) na terenie województwa
małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.
I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Rekrutacja do LO w Trzebini prowadzona jest systemem elektronicznym.
Dodatkowo podanie należy złożyć OSOBIŚCIE w sekretariacie szkoły.
* Kandydaci nie mający dostępu do sytemu rekrutacji elektronicznej składają podanie
o przyjęcie do Liceum w sekretariacie szkoły.
**W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, mogą być procedowane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej
2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w LO Trzebinia są:

− podanie wraz z formularzem rekrutacyjnym (do pobrania ze strony internetowej /
Zał. Nr 1/ lub w sekretariacie szkoły)
−
−
−
−

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmoklasisty
karta informacyjna
2 zdjęcia, opisane czytelnie.

*Kandydaci do klas mundurowych i klasy sportowej
− Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki odpowiednio
w Oddziale Przygotowania Wojskowego (Zał. Nr 2) lub oddziału sportowego
(Zał. Nr 3),

− Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły (Zał. Nr 5).
**Kandydaci do klasy medycznej (biologiczno – chemicznej)
− Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (Zał. Nr 4)
3. Niedostarczenie w/w dokumentów oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do
szkoły.
II.
TERMINY REKRUTACJI
1. Terminy rekrutacji:
1) od 16 maja do 20 czerwca 2022r. (do godz. 15.00) – złożenie wniosku (podpisanego
przez co najmniej jednego rodzica) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku
o przyjęcie do klasy I (termin w postępowaniu uzupełniającym od 27 lipca do 3
sierpnia 2022r. do godz. 15.00)*;
*dotyczy kandydatów do klasy medycznej i pedagogicznej
2) od 16 maja do 30 maja 2022r. (do godz. 15.00) – złożenie wniosku (podpisanego
przez co najmniej jednego rodzica) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku
o przyjęcie do klasy I (termin w postępowaniu uzupełniającym od 27 do 28 lipca
2022r. do godz. 15.00)*;
**dotyczy kandydatów do klasy mundurowej (w tym OPW) i sportowej
3) od 31 maja do 13 czerwca 2022r. (drugi termin do 28 czerwca 2022) –
przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej dla
kandydatów do klasy mundurowej i sportowej (termin w postępowaniu
uzupełniającym od 29 lipca do 1 sierpnia 2022r.);
4) do 15 czerwca 2022r. (drugi termin do 30 czerwca 2022r.) – podanie do publicznej
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny
wynik z prób sprawności fizycznej; (termin w postępowaniu uzupełniającym
do 2 sierpnia 2022r. godz. 13.00)
5) od 24 czerwca do 12 lipca 2022r. (do godz. 15.00) - uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość
złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,
z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje;
6) do 12 lipca 2022r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
(termin w postępowaniu uzupełniającym do 3 sierpnia 2022 r.);

7) 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych; (termin w postępowaniu uzupełniającym 9 sierpnia 2022r. do
godz. 12.00);
8) do 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w LO Trzebinia
poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty /jeśli nie zostały złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły/
(termin w postępowaniu uzupełniającym 17 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00);
9) 26 lipca 2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
(termin w postępowaniu uzupełniającym 18 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00);
10) 26 lipca 2022 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej
Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole;
(termin w postępowaniu uzupełniającym 18 sierpnia 2022 r.);
11) do 29 lipca 2022r. - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia (termin w postępowaniu uzupełniającym do 22 sierpnia 2022r.);
12) do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia –
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia;
13) do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – wniesienie do
dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;
14) do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – rozpatrzenie przez
dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

III.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO LICEUM

1. Do Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini przyjęci zostaną uczniowie w kolejności od
najwyższej ilości punktów do wyczerpania limitu miejsc.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym maksymalna liczba punktów wynosi 200.
3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez
dyrektora szkoły, uwzględniające:
1)
liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty,
zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 pkt.,
przy czym:
a) wynik przedstawiony w procentach z:
• języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,3,
• języka obcego nowożytnego − mnoży się przez 0,2

2)

liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów
wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, max. 72
punkty, przy czym sposób przeliczania na punkty jest następujący:

a) celujący – 18 punktów
b) bardzo dobry – 17 punktów
c) dobry – 14 punktów
d) dostateczny – 8 punktów
e) dopuszczający – 2 punkty.
liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia
– 28 pkt, przy czym:
a) za świadectwo ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
b) za szczególne osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, co
najwyżej - 18 punktów,
3)

c) w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
4. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć, o których mowa w pkt.
3b obowiązuje n/w system punktowania:
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 pkt,
b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 pkt,
c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 pkt.
2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10pkt.
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4pkt.,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3pkt.
3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7pkt.,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7pkt,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5pkt,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3pkt.
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
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;
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,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru wymienionych 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) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru 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
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu
objętego egzaminem ósmoklasisty oceny wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin
ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego
przedmiotu do wyboru wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, z tym że przeliczana jest na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka
obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru.
9. Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkoły podstawowej
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty zawiera załącznik nr 7
Zal_nr_7_wykaz_konkursow_i_olimpiad
10. Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach:
a)
b)
c)
d)

Klasa pedagogiczna - j. polski, matematyka, biologia, język angielski
Klasy mundurowe (Oddziały Przygotowania Wojskowego) - j. polski, matematyka,
WOS, geografia
Klasa medyczna (biologiczno-chemiczna) - j. polski, matematyka, biologia, chemia
Klasa sportowa (piłka nożna) – j.polski, matematyka, w-f, geografia
11. Kandydaci do klasy mundurowej (OPW) oraz kandydaci do klasy sportowej
obowiązkowo przystępują dodatkowo do testu sprawnościowego (inf. poniżej).

IV.

DODATKOWE WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLAS MUNDUROWYCH
(ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO)

Sprawnościowy tor przeszkód dla kandydatów do klasy mundurowej (OPW)
1.
Test sprawności fizycznej przeprowadza się na sali gimnastycznej.
2.
Test sprawności fizycznej kandydat do szkoły wykonuje w stroju i obuwiu sportowym.
Niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów
o ostrych krawędziach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub odzieży kandydata.
3.
Rozpoczęcie testu sprawności fizycznej poprzedza rozgrzewka.
4.
Czas wykonania testu sprawności fizycznej mierzony jest z dokładnością do 0,1 sek.
5.
Test sprawności fizycznej składa się z siedmiu ćwiczeń przeprowadzonych w jednym
dniu w następującej kolejności:
1)
ćwiczenia mięśni brzucha z piłką lekarską;
2)
przewroty na materacu;
3)
pokonanie górą i dołem płotków;
4)
bieg po kopercie;
5)
przeskoki z piłką lekarską przez ławeczkę;
6)
bieg wahadłowy
7)
przeskok nad skrzynią i bieg do mety
6.
Limit czas na wykonanie testu sprawności to 2 min.
SPOSÓB POKONANIA SPRAWNOŚCIOWEGO TORU PRZESZKÓD
1.
Tor przeszkód rozpoczyna się w pozycji leżącej tyłem na materacu
i nogami zaplecionymi o drabinkę z 3 kg piłką lekarską w dłoniach za głową.
2.
Po komendzie "gotów" kandydat przygotowuje się do wykonywania ćwiczeń mięśni
brzucha.
3.
Na komendę "START" - włączany jest stoper – a kandydat wykonuje 5 pełnych
cykli mięśni brzucha ( dotyka materaca za głową i drabinki)
4.
Dobiega do materaców i wykonuje przewrót w przód i w tył.
5.
Przechodzi nad płotkiem lekkoatletycznym następnie pod i znów nad płotkiem.
6.
Ustawia się przy pachołku i wykonuje bieg po kopercie zgodnie z rysunkiem.
7.
Kandydat wykonuje 4 przeskoki z piłką lekarską 2 kg nad ławeczką.
8.
Przebiegnięcie 4 razy dystansu 5 metrów, ze zmianą kierunku biegu (bieg
wahadłowy). Obie stopy za każdym nawrotem muszą dotknąć podłoża za liniami
wyznaczającymi dystans, dłonie przy nawrocie nie mogą dotykać podłoża.
9.
Pokonanie górą w dowolny sposób, skrzyni gimnastycznych
(skrzynia pięcioczęściowa).
10. Przekroczenie linii mety i wyłączenie stopera.

*Kandydaci do klas mundurowych i klasy sportowej obowiązkowo składają oświadczenie o
stanie zdrowia umożliwiające przystąpienie do testu sprawnościowego. /Zał. Nr 6/

Zal_nr_6_Oswiadczenie_stan_zdrowia_test_sprawnosciowy
V. DODATKOWE WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLASY SPORTOWEJ (PIŁKA NOŻNA)
Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej
*STOSOWANE TAKIE SAME TESTY DLA CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT (RÓŻNE NORMY),
MIEJSCE:
Boisko pełnowymiarowe ze sztuczną trawą
(Warunki przeprowadzanych testów muszą być jednakowe )
ILOŚĆ TRENERÓW / NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH:
Minimum 3 osoby (testy techniczno – motoryczne), minimum 2 osoby na zespół (gra)
KOLEJNOŚĆ PRÓB:
1. Szybkość,
2. Próba mocy (skok w dal z miejsca),
3. Technika specjalna (prowadzenie piłki),
4. Technika specjalna (strzał do celu),
5. Gra:
Szkoła Ponadpodstawowa – ocena umiejętności w 4 obszarach:
− zaangażowanie w grę w ataku,
− zaangażowanie w grę w obronie,
− współpraca z kolegami,
− decyzyjność (podania, strzał, drybling)
6. Beep Test.
HARMONOGRAM PRZEBIEGU PRÓB:
1. Rejestracja kandydatów,
2. Omówienie z kandydatami prób i zasad,
3. Próby 1 - 5, 1 - 6,
4. Przerwa wypoczynkowa (napoje) – minimum 30 minut,
5. Próba 6 - Beep Test,
6. Zakończenie testu, podziękowanie uczestnikom,
7. Podanie wyników testu uczestnikom w określonym przez szkołę terminie.
INFORMACJE OGÓLNE:
–

OCENA ZAWODNIKÓW – do oceny próby GRA wymagana jest liczba minimum 2
trenerów/nauczycieli
przypadających na 1 zespół (w grach 9x9 lub 11x11)

- ROZMIAR I OZNAKOWANIE BRAMEK - przy próbie techniki specjalnej (strzał):
Szkoła ponadpodstawowa: Bramka 7,32m x 2,44m.
- PIŁKI - Do prób techniki specjalnej używamy piłek:
a) rozmiar 5 (450g) – szkoły ponadpodstawowe
- BOISKO DO GRY:
a) Klasy Ponadpodstawowe I - IV:
- liczba zawodników 11x11 lub 9x9
- boisko o wymiarach wg. przepisów gry w piłkę nożną
- bramki: (7,32m x 2,44m)
PUNKTACJA:
1. Szybkość: Wewnętrzna Tabela norm
2. Próba mocy (skok w dal z miejsca obunóż): Wewnętrzna Tabelka norm
3. Technika specjalna (prowadzenie piłki): Wewnętrzna Tabelka norm
4. Technika specjalna (strzał): Dzielimy liczę punktów zdobytych po strzałach przez 4
(obliczamy średnią).
Np. Tomasz Kowalski 9 pkt : 4 = 2,25 – suma punktów 2.
Mateusz Dudek 14 pkt : 4 = 3,5 – suma punktów 4.
5.Gra: Trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1 – 15.
Do zdobycia maksymalnie 15 punktów za każdy element z podanych obszarów.
Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy
punkty zdobyte za każdy element - wystawione przez wszystkich oceniających i
dzielimy je przez ilość oceniających trenerów / nauczycieli.
Ocena
Doskonała
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Słaba
Bardzo słaba

Punktacja
15
12 – 14
9 – 11
6–8
3–5
1 –2

VI.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmioty rozszerzane w poszczególnych oddziałach:
Klasa pedagogiczna - j. polski, biologia, język angielski
Klasy mundurowe (Oddziały Przygotowania Wojskowego) - j. ang, WOS, geografia
Klasa medyczna (biologiczno-chemiczna) - j. angielski, biologia, chemia

2.
3.
4.
5.
6.

Klasa sportowa (piłka nożna) – j.angielski, biologia, geografia
Utworzenie danej grupy jest uzależnione od liczby chętnych uczniów.
Język obcy wiodący powinien być kontynuacją języka ze szkoły podstawowej.
Nauka języków obcych może odbywać się w grupach miedzyoddziałowych.
Uczniowie będą kwalifikowani do poszczególnych grup językowych w zależności od
wyników osiągniętych podczas egzaminu ósmoklasisty oraz testu diagnostycznego.
W uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać
przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania. Decyzję o przeniesieniu
podejmuje Dyrektor szkoły.

Załączniki
Załącznik nr 1 - podanie
Załącznik nr 2 – orzeczenie lekarskie_OPW
Załącznik nr 3 – orzeczenie lekarskie_klasa_sportowa
Załącznik nr 4 – oswiadcznie_o_stanie_zdrowia_medyczna
Załącznik nr 5 - zgoda_rodzica_uczeszczanie_do_szkoly
Załącznik nr 6 - oswiadczenie o stanie zdrowia_test_sprawnosciowy
Załącznik nr 7 – wykaz konkursow_olimpiad

