
Regulamin 

rekrutacji uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego do klasy I  

czteroletniego liceum ogólnokształcącego im płk. pil. S. Skarżyńskiego w Krakowie 

na rok szkolny 2020/2021 

 

Zasady rekrutacji reguluje: 

- Ustawa z dnia 14grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21  sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów 

- ZARZĄDZENIE NR 6/20  MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie 

województwa małopolskiego na  rok szkolny  2020/2021. 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 

1. Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną powołuje i ustala jej zadania dyrektor XXIII LO  

2. W skład komisji wchodzą nauczyciele XXIII LO i pedagog szkolny 

3. Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna zatwierdza listę kandydatów przyjętych do klas 

pierwszych i udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji o możliwości wyboru 

innej szkoły. 

 

Profile klas wraz z rozszerzeniami: 

 

IA- klasa lotnicza IB – klasa ekologiczno- turystyczna IC – klasa społeczno - medialna 

przedmioty 

rozszerzone: 

matematyka 

geografia 

język angielski 

przedmioty rozszerzone: 

biologia 

geografia 

język angielski 

 

przedmioty rozszerzone: 

język polski 

historia 

język angielski 

 

przedmioty 

uzupełniające: 

fizyka lotnicza 

przedmioty uzupełniające: 

matematyka w przyrodzie 

 

przedmioty uzupełniające: 

matematyka dla humanistów 

 

 

przedmioty dodatkowe: 

wiedza o lotnictwie 

język angielski lotniczy 

przedmioty dodatkowe: 

podstawy turystyki 

język angielski w ekologii i ochronie 

środowiska 

przedmioty dodatkowe; 

wiedza o kulturze masowej  

i popularnej 

historia regionalna 

 

przedmioty 

punktowane: 

język polski 

matematyka 

język obcy  nowożytny 

geografia 

przedmioty punktowane: 

język polski 

matematyka 

język obcy nowożytny 

biologia lub geografia 

przedmioty punktowane: 

język polski 

matematyka 

język obcy nowożytny 

historia 

 



Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I  

 

1. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 11 maja do 

23 czerwca 2020  

 

*) od 22 do 

27  lipca  

2020  

2. 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. 

od 26 do 30 

czerwca 2020   
nie dotyczy 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie  

przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 24 czerwca 

2020  

*)  do 29 

lipca 2020  

.4. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub 

prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

do 10 lipca 2020 

 

*)  do 14 

sierpnia 2020  

5. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
13 lipca 2020 

 godz.12:00 

*) 17 sierpnia 

2020 

 godz.12:00 

 

6. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole 
do 20 lipca 2020 

 

*) do 21 

sierpnia  

2020 

7. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i listy kandydatów nieprzyjętych 
21 lipca 2020 

godz. 12:00 

*) 24 sierpnia 

2020 

godz. 12:00 

*) terminy w postępowaniu uzupełniającym 

 

 

Rekrutacja kandydatów  

1. Komisja Rekrutacyjno –Kwalifikacyjna przyjmuje kandydatów do XXIII LO w wyniku 

postępowania kwalifikacyjnego oraz po złożeniu przez nich wniosku o przyjęcie do 

szkoły ( dotyczy tylko kandydatów nie objętych rekrutacją elektroniczną) 

2. Kandydaci zakwalifikowani  do klas pierwszych zobowiązani są dopełnić formalności  

i złożyć następującą dokumentację: 

a) kwestionariusz osobowy, 

b) 2 opisane fotografie (imię i nazwisko), 

c) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

d) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

e) kartę zdrowia, 

f) dokumenty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu (dotyczy laureatów), 

g) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy uczniów integracyjnych). 

 

 

 

 



Kwalifikowanie kandydatów do XXIII LO 

O przyjęciu do klasy pierwszej czteroletniego liceum decydują: 

a) liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty z : 

• języka polskiego, matematyki - wynik procentowy mnoży się przez 0,35 

• języka obcego nowożytnego  – wynik procentowy mnoży się przez 0,3 

b) liczba punktów za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny 

z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (uwzględnia się ocenę 

wyższą) oraz jednych zajęć edukacyjnych wybranych dla danego oddziału. 

Przeliczanie na punkty ocen wyrażanych w stopniach: 

celujący – 18 pkt,  

bardzo dobry – 17 pkt,  

dobry – 14 pkt, 

dostateczny – 8 pkt,  

dopuszczający - 2 pkt.  

c) liczba punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, uzyskane w zawodach wiedzy, artystycznych  

i sportowych przyznawana zgodnie z Rozporządzenie m Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

21  sierpnia 2019  r. w sprawie  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego oraz  postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów. 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie z tych samych zawodów 

wiedzy, artystycznych, sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, wymienione na świadectwie, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe 

osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach. 

d) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów, 

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

w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty, 

f)  kandydaci do XXIII LO zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty otrzymują liczbę 

punktów obliczonych według następujących zasad: 

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

celującym przyznaje się po  35  punktów 

bardzo dobrym przyznaje się po  30  punktów 

dobrym przyznaje się po  25  punktów 

dostatecznym przyznaje się po  15  punktów 

dopuszczającym przyznaje się po  10  punktów 

wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

celującym przyznaje się po 30 punktów 

bardzo dobrym przyznaje się po 25 punktów 

dobrym przyznaje się po 20 punktów 

dostatecznym przyznaje się po 10 punktów 

dopuszczającym przyznaje się po 5 punktów 

 



g) laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty  

o zasięgu co najmniej wojewódzkim przyjmowani są niezależnie od powyższych 

kryteriów, 

h) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną przyjmowani są niezależnie od powyższych 

kryteriów, 

i) Kandydatów przyjmuje się według listy rankingowej od największej liczby 

punktów oraz z co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

 

 

 

Rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w postępowaniu uzupełniający w pierwszej kolejności przyjmuje się 

kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

ze względu na stan zdrowia (potwierdzone opinią publicznej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej lub poradni specjalistycznej). 

Dodatkowo przy kwalifikacji kandydatów w postępowaniu uzupełniającym będą brane 

pod uwagę: 

• wielodzietność rodziny, 

• niepełnosprawność kandydata, 

• niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, 

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

• objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

Procedura  odwoławcza 

• Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły. 

• W terminie do 7 dni od podania listy – kandydat pełnoletni/rodzic może złożyć 

wniosek do komisji o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

• W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem – komisja sporządza uzasadnienie 

odmowy przyjęcia. 

• W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia – kandydat pełnoletni/rodzic może 

wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji. 

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

• Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

 

 


