
Załącznik 

do Zarządzenia 8.2020  

dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  

im. J. Słowackiego w Przemyślu. 

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego  

w Przemyślu na rok szkolny 2020/2021 

 
I. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 

1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374). 
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. 2019 r. poz. 1737). 

3. Zarządzenie Nr 5/2020 Podkarpackiego  Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych 

branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim. 

4. Zarządzenie Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 

2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 

II. Oferta edukacyjna: 
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu prowadzi nabór do klas 

pierwszych na rok szkolny 2020/2021 do 6 oddziałów klas pierwszych dla absolwentów VIII klas 

szkół podstawowych. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej znajdują się na szkolnej stronie internetowej 

www.slowak.edu.pl w zakładce Rekrutacja.  

III. Kryteria rekrutacji: 

1. Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu odbywa się 

drogą elektroniczną za pośrednictwem sytemu Nabór Optivum. 

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych.  

W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wypisanych w kolejności zgodnej z jego 

preferencjami. 
 

4. Kandydat składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. 
 

5. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się poświadczoną przez dyrektora szkoły 

podstawowej kserokopią i oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz 

poświadczoną kserokopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 
 

6. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. Podczas rekrutacji do 

obliczenia punktów brane są pod uwagę: 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-04-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1148&qppozycja=1148
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-04-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1078&qppozycja=1078
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-04-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1680&qppozycja=1680
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-04-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1681&qppozycja=1681
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-04-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=1818&qppozycja=1818
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-04-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=2197&qppozycja=2197
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-04-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2019&qpnr=2248&qppozycja=2248
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=10-04-2020&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2020&qpnr=374&qppozycja=374
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-04-2020&qplikid=5106&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-04-2020&qplikid=5106&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-04-2020&qplikid=5106&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dprzeprowadzania%2Dpostepowania%2Drekrutacyjnego%2Doraz%2Dpostep
http://www.slowak.edu.pl/


1) wyniki egzaminu ósmoklasisty są przeliczane na punkty według podanych poniżej zasad, 

ze wszystkich egzaminów łącznie można uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

Egzamin ósmoklasisty Liczba punktów za każdy uzyskany 

procent na egzaminie 

Maksymalna liczba 

punktów do uzyskania 

Język polski 0,35 pkt 35 pkt 

Matematyka 0.35 pkt 35 pkt 

Język obcy nowożytny 0.30 pkt 30 pkt 
 

2) Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, 

matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegających punktowaniu  

w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 

Słowackiego w Przemyślu – maksymalnie można uzyskać 72 pkt. Zajęcia edukacyjne 

(obowiązkowe) podlegające punktowaniu są uzależnione od wyboru przez kandydata klasy, do 

której chciałby uczęszczać.  

3) Sposób przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  

stopień celujący – 18 pkt, 

stopień bardzo dobry – 17 pkt, 

stopień dobry – 14 pkt, 

stopień dostateczny – 8 pkt, 

stopień dopuszczający – 2 pkt. 

4) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt. 

5) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej) – 3 pkt. 

6) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 

maksymalnie do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 18 pkt.  

Punkty przyznawane są za konkursy i olimpiady ujęte w wykazie ogłoszonym w zarządzeniu 

Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, 

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
 

7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych 

punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.  

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego na drugim etapie 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. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria  

o jednakowej wartości: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 



10. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum. 

11. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych wymaganych przez szkołę 

dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru  

i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum. 

Nieprzekazanie w określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne  

z rezygnacją z miejsca w liceum i skreśleniem go z listy uczniów. 

 

12. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do liceum. 

13. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty 

oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej organizowanej przez podmioty 

wskazane w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej 

kolejności.  

IV. Procedura odwoławcza: 
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza i wysyła uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodziców/prawnych opiekunów. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do 

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. 

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

V. Zasady wyboru trzeciego przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym.  

1. Kandydat ma możliwość wyboru trzeciego przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym  

w danej klasie wskazanego w ofercie rekrutacyjnej szkoły. 

2. Zajęcia z przedmiotów do wyboru, tj.: z wiedzy o społeczeństwie, fizyki, matematyki, zostaną 

zorganizowane wówczas, gdy ilość chętnych do uczenia się tego przedmiotu będzie nie mniejsza niż 

25 osób, a w przypadku: języka angielskiego oraz informatyki będzie nie mniejsza niż 12 osób. 

3. Grupa nie może liczyć więcej niż 32 osoby w przypadku: wiedzy o społeczeństwie, fizyki, 

matematyki oraz nie może przekroczyć 24 osób w przypadku języka angielskiego oraz 16 osób  

w przypadku informatyki. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów wybierających trzeci przedmiot realizowany na poziomie 

rozszerzonym niż ilość przewidzianych w rekrutacji miejsc, przy doborze do grupy, w której 

realizowany będzie wybrany trzeci przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym, stosowane będą 

poniższe kryteria: 

1) tytuł laureata albo finalisty konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej powiatowym, 

2) oceny z przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym w danej klasie, 

3) wynik z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, 

4) kolejność wpłynięcia zgłoszenia. 

5. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do utworzenia grup z przedmiotów do wyboru, 

tj.: z wiedzy o społeczeństwie, fizyki, matematyki czy informatyki trzecim przedmiotem 

realizowanym na poziomie rozszerzonym będzie język angielski. 



VI. Nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego oraz zasady wyboru tego języka w klasach: 

1b, 1c, 1f. 

1. Drugim językiem obcym nauczanym w klasach: 1a, 1d, 1e jest język niemiecki. W każdej z tych klas 

utworzone będą dwie grupy tego języka, a doboru uczniów do grup dokonają nauczyciele języka 

niemieckiego w pierwszym miesiącu nauki w oparciu o posiadane przez uczniów umiejętności 

językowe. 
 

2. Drugim językiem obcym nauczanym w klasach: 1b, 1c i 1f jest język niemiecki i język hiszpański. 

W każdej z tych klas utworzona będzie jedna grupa języka niemieckiego i jedna grupa języka 

hiszpańskiego. Kandydaci do tych klas podczas rekrutacji mają obowiązek wskazania preferowanego 

przez nich do nauczania języka obcego, tj.: języka niemieckiego albo języka hiszpańskiego. 
 

3. W przypadku większej liczby kandydatów wybierających w klasach 1b, 1c i 1f drugi nauczany język 

obcy niż ilość miejsc w zaplanowanych grupach językowych, przy doborze do grupy stosowane będą 

poniższe kryteria:  
1) tytuł laureata albo finalisty konkursów językowych na szczeblu co najmniej powiatowym, 

2) nauka tego języka obcego we wcześniejszym etapie edukacji albo uczestniczenie w zajęciach 

pozaszkolnych potwierdzonych zaświadczeniem albo certyfikatem, 

3) oceny z języka polskiego oraz języków obcych, 

4) kolejność wpłynięcia zgłoszenia. 
 

4. Kandydaci do klas: 1b, 1c, 1f, którzy nie zostali zakwalifikowani do nauczania preferowanego przez 

siebie drugiego języka obcego, zostaną przyporządkowani do grupy innego języka nauczanego w tej 

klasie.  
 

VII. Realizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęć 

związanych z kształtowaniem aktywności i kreatywności. 

Uczniowie klas pierwszych mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających ich 

zainteresowania oraz uzdolnienia: 

1) uczniowie klasy 1a w zajęciach z grafiki, 

2) uczniowie klas: 1b i 1f w zajęciach laboratoryjnych z chemii i w zajęciach pn. „Biologia moją 

pasją”, 

3) uczniowie wszystkich klas pierwszych w zajęciach teatralnych, zajęciach z edukacji filmowej  

i zajęciach chóru szkolnego. 

VIII. Wymagane dokumenty 

1. Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami: 

1) oryginałem oraz poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej, 

2) oryginałem oraz poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopią zaświadczenia  

o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

3) kserokopią (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 

konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad 

przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

4) kwestionariuszem kandydata (formularz zostanie udostępniony do pobrania w późniejszym 

terminie), 

5) oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w zajęciach z religii lub 

etyki (formularz można pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki „Rekrutacja”), 

6) 2 zdjęciami legitymacyjnymi (opis na odwrocie zdjęcia zawiera - imię i nazwisko, nr PESEL), 

7) kartą zdrowia otrzymaną ze szkoły podstawowej. 

  

IX. Kontakt w sprawie rekrutacji  

Adres e-mail: liceum@slowak.edu.pl 

Telefony do sekretariatu I LO/ Komisji Rekrutacyjnej:  tel. 16 676 95 70 lub 698 098 161 


