
 

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu 

 

 

Podstawa prawna: 

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

ustaw 

 Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 

i innych druków szkolnych  (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zmianami) 

 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji 

do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania 

woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 

trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów 

punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie 

małopolskim 

 Statut Szkoły 

 

§ 1. Miejsce, termin i rodzaj składanych dokumentów. 

 

1. Rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu 

prowadzona jest przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora szkoły 

odrębnym zarządzeniem.  

2. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania.  

W obrębie szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie     

z listą preferencji. 

3. W terminie od 14 kwietnia do 25 czerwca 2014 r. do godz. 13.00 – kandydaci składają 

„podanie o przyjęcie” wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru a od 27 czerwca 2014 r.                   

do 3 lipca 2014 r. do godz. 14.00 – dostarczają do wybranej szkoły kopię świadectwa i kopię 

zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. Podanie o przyjęcie do szkoły jest dostępne na 

stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  załącznik nr 1 lub w sekretariacie szkoły. 

4. W obrębie szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą 

preferencji. 

 

§ 2. Kryteria  przyjęcia. 

 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w wyniku: 



a) egzaminu gimnazjalnego ( max. 100 pkt. ), 

b) przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i 3 przedmiotów 

wybranych do danej klasy ( max. 80 pkt.): 

  

Kl. 
Przedmioty 

rozszerzone  
Przedmioty uzupełniające 

Nauczane języki obce  
Przedmioty 

wybrane do 

klasy-oceny 

przeliczane na 

punkty 

Klasa przygotowuje  

do studiów pierwszy 

j. obcy 

kontynuacja 

drugi j. obcy 

do wyboru 

1A 

 matematyka 

 fizyka 

 j. angielski  lub    

j. niemiecki 

 historia i społeczeństwo  

 

j. angielski   

lub  

j. niemiecki 

j. angielski    

j. niemiecki 

j. włoski 

j. rosyjski 

j. francuski 

j. polski 

j. obcy 

matematyka 

fizyka 

kierunki techniczne  

oraz ekonomiczne, 

matematyka, fizyka, 

informatyka 

1B 

 biologia 

 chemia 

 

 historia i  

społeczeństwo,  

 matematyka  stosowana, 

 podstawy  j. łacińskiego 

j. angielski 

 lub niemiecki 

 

j. angielski 

j. niemiecki 

j. francuski 

j. włoski 

 

j. polski 

matematyka 

biologia 

chemia 

kierunki  medyczne,, 

farmaceutyczne, pokrewne 

z medycyną ,  biologia,  

ochrona środowiska, chemia, 

biochemia, biotechnologia 

1C 

 matematyka 

 fizyka 

 informatyka  

 historia i społeczeństwo, 

 konwersatorium z j. 

angielskiego 

j. angielski 

lub 

j. niemiecki 

j. angielski 

j. niemiecki 

j. francuski 

j. włoski 

j. rosyjski 

j. polski 

fizyka 

matematyka 

informatyka 

kierunki techniczne  

oraz ekonomiczne, 

matematyka, fizyka, 

informatyka, elektronika 

1D 

 historia 

 j. polski  

 j. angielski lub 

j. niemiecki 

 przyroda 

 podstawy  języka 

łacińskiego 

j. angielski 

lub 

j. niemiecki  

j. angielski 

j. niemiecki 

j. francuski 

j. włoski 

j. rosyjski 

j. polski 

j. obcy 

historia 

geografia 

prawo,  filologie obce, 

polonistyka, historia, 

psychologia, archeologia, 

socjologia,  politologia, 

stosunki międzynarodowe 

1E 

 biologia 

 chemia 

 

 

 historia i społeczeństwo 

 fizyka w medycynie 

 podstawy  j. łacińskiego 

 

j. angielski 

lub 

j. niemiecki 

j. angielski 

j. niemiecki 

j. francuski 

j. włoski 

 

j. polski 

matematyka 

biologia 

chemia 

kierunki  medyczne, 

farmaceutyczne, pokrewne 

z medycyną ,  biologia, 

ochrona środowiska, 

biofizyka, biochemia, 

biotechnologia, chemia 

1F 

 j. polski 

 historia 

 wiedza 

o społeczeństwie 

 

 przyroda 

 konwersatorium 

 z j. angielskiego 

 

j. angielski 

lub 

j. niemiecki 

j. niemiecki 

j. angielski 

j. francuski 

j. włoski 

j. rosyjski 

j. polski 

j. obcy 

historia 

wiedza o 

społeczeństwie 

kierunki  humanistyczne, 

prawo, dziennikarstwo,  

kierunki artystyczne,  

historia, politologia, 

 historia sztuki 

1G 

 geografia 

 matematyka 

 j. angielski lub 

j. niemiecki 

 historia i społeczeństwo 

 ekonomia  w praktyce 

j. angielski 

lub 

j. niemiecki 

j. angielski 

j. niemiecki 

j. francuski 

j. włoski 

j. rosyjski 

j. polski 

j. obcy 

geografia 

matematyka 

kierunki ekonomiczne, 

techniczne,  filologiczne, 

geografia, geodezja, 

geologia, turystyka, 

gospodarka przestrzenna 

       
Zasady przeliczania ocen na punkty: celujący – 20 pkt, bardzo dobry – 18 pkt, dobry - 15 pkt., 

dostateczny - 10 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 

Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka 

polskiego i 3 wybranych zajęć edukacyjnych mnoży się przez dwa. 



c) za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt. przy czym: 

 za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt. 

 za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym: 

a. laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów, 

b. laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów, 

c. finalista konkursu o zasięgu pondwojewódzkim – 10 punktów, 

d. finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim – 8 punktów 

 

Konkursy organizowane przez Małopolskiego 
Kuratora Oświaty, których program obejmuje w 
całości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego przedmiotu co 
w postępowaniu rekrutacyjnym wyczerpuje 
postanowienie § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 
2004 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 
przechodzenia z jednych typów szkół do innych 
(Dz.U. Nr 26, poz. 232). 

1. Konkurs języka polskiego 

2. Konkurs języka angielskiego 

3. Konkurs języka niemieckiego 

4. Konkurs języka francuskiego 

5. Konkurs matematyczny 

6. Konkurs informatyczny 

7. Konkurs biologiczny 

8. Konkurs chemiczny 

9. Konkurs historyczny 

10. Konkurs geograficzny 

11. Konkurs z fizyki  

12. Konkurs biblijny 

13. Konkurs „Wiedza o społeczeństwie” 

 
 
 
 
Konkursy tematyczne 
organizowane przez 
Małopolskiego Kuratora 
Oświaty  
oraz innych Kuratorów 
Oświaty  
w porozumieniu  
z Małopolskim 
Kuratorem Oświaty 

 
 
 
 
ponadwojewódzkie 
 
 

 „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 
1914-1950. Od strzelców i legionistów do 
żołnierzy wyklętych". 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin” 

Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy 
Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989” 

 
 
 
 
wojewódzkie 
 
 

„Taki to mroczny czas ...  70 rocznica Powstania 
Warszawskiego" 

„Stulecie czynu legionowego - drogi do 
niepodległości 1863-1918. Bohaterowie, 
wydarzenia, miejsca” 

Konkurs języka hiszpańskiego „Hiszpania – kraj, 
ludzie i ich zwyczaje” 
 

 

 za osiągnięcia wpisane na świadectwie na świadectwie do 6 pkt. zgodnie z wykazem 

zawartym jak poniżej: 

a. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek 

publiczny) – maksymalnie 3 punkty, 

b. osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 1 punkt. 

 

Przyznane punkty 
→ 

1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty  5 punktów 6 punktów 



OSIĄGNIĘCIA 
SPORTOWE 

II-III miejsce 
w powiecie 

 

I miejsce 
w powiecie 

lub 
udział w etapie 
wojewódzkim 

I - III miejsce 
w 

województwie  
lub 

udział w etapie 
ogólnopolskim 

II – III 
ogólnopolski 

I miejsce 
ogólnopolski 

Reprezentowanie 
Polski  

w zawodach  
i konkursach,  

w których biorą 
udział 

reprezentacje 
narodowe 

OSIĄGNIĘCIA 
ARTYSTYCZNE 

II-III miejsce 
w etapie 

powiatowym 

I miejsce 
lub 

laureat 
konkursu 

powiatowego 

I - III miejsce  
lub 

laureat 
konkursu 

wojewódzkiego 

II - III miejsce  
lub 

finalista etapu 
ogólnopolskie

go 

I miejsce 
lub 

laureat etapu 
ogólnopolskie

go 

 

  Przyznane punkty → 1 punkt 2 punkty 3 punkty 

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA 
(w konkursach niewymienionych  
w decyzji MKO, organizowanych 

przez inne podmioty działające na 
terenie szkoły) 

I-III miejsce 
lub 

laureat konkursu 
powiatowego 

I - III miejsce lub 
laureat konkursu 
wojewódzkiego 

I –III miejsce 
lub 

laureat etapu 
ogólnopolskiego 

 

OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 1 punkt 

OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA RZECZ INNYCH LUDZI (WOLONTARIAT, 
POŻYTEK PUBLICZNY) 

3 punkty 

 

Lista dyscyplin sportu,  
których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadigmnazjalnych. 

 
Dyscypliny indywidualne:  
akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling 
sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, 
karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, 
łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie - short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo 
klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, 
podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, 
szachy, szermierka, taekwon - do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, 
wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo., żeglarstwo lodowe, 
modelarstwo kołowe. 
 
Gry zespołowe: 
baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka 
siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby, unihokej. 
 
Uwaga. W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w w/w załączniku, a absolwent gimnazjum 
legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje 
rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji. 

 

W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie 3 lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie, uznaje 
się tylko jedną, najwyższą lokatę. 
  



2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 

podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły 

ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania łącznie wynosi 200 pkt. O przyjęcie 

do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali łącznie co najmniej 100 pkt. 

 Do szkoły zostaną przyjęci kandydaci spośród tych, którzy uzyskali w kolejności największą 

ilość punktów do danej klasy. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 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. 

 

§ 3. Terminy ogłaszania wyników rekrutacji.  

 

1. 4 lipca 2014 r. – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w 

formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

2. Do 8.07.2014 r. do godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do 

przyjęcia do klas pierwszych zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez 

dostarczenie dokumentów wg wykazu: 

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

 karta informacyjna ucznia, 

 kwestionariusz osobowy - wzór na stronie internetowej szkoły w zakładce „rekrutacja”, 

 1 zdjęcie podpisane na odwrocie (do legitymacji szkolnej), 

 w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami 

orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, 

 zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których 

mowa w § 2 pkt 3. 

3. 10.07.2014r. do godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych i 

kandydatów nieprzyjętych  

4. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna sporządzi protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

5. W przypadku wolnych miejsc w oddziałach od 11.07.2014r. do 29.08.2014 r. będzie 

przeprowadzona dodatkowa rekrutacja. 

 

§ 4. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej. 



 

1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez szkolną komisję 

rekrutacyjno-kwalifikacyjną należy składać do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni od 

ogłoszenia wyników rekrutacji. 

2. Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor szkoły w terminie 7 dni od złożenia odwołania. 

3. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną. 


