
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA 
KONARSKIEGO W MIELCU 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

  

 Podstawa prawna: 

1. 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.2017. poz. 610). 
2. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

3. Ustawy: Prawo oświatowe (Dz.U.2018. poz 996 ze zm.); o 
systemie oświaty (Dz.U.2016. poz. 1943 ze zm.); Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017. poz. 60 

ze zm). 
4. Zarządzenie nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 

28 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 
2022/2023, które mogą być wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej. 

5. Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego 
w Mielcu. 

  

I. OFERTA EDUKACYJNA I LO do 4-letniej szkoły 

ponadpodstawowej 

Na rok szkolny 2022/2023 dokonana zostanie rekrutacja do siedmiu 

pierwszych klas: 

 1 klasa (1a) z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, 

informatyka, język angielski; 

         Drugi język obcy: język niemiecki 



 1 klasa (1b) z przedmiotami rozszerzonymi: geografia, język 

polski, język angielski; 

          Drugi język obcy: język niemiecki/ język hiszpański 

 1 klasa (1c) z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, 
język angielski; 

          Drugi język obcy: język niemiecki 

 1 klasa (1d) z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, język 

angielski, historia; 

        Drugi język obcy: język niemiecki/ język hiszpański 

 1 klasa (1e) z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, 

wiedza o społeczeństwie, historia; 

         Drugi język obcy: język niemiecki/ język hiszpański 

 1 klasa (1f) z przedmiotami rozszerzonymi:  matematyka, 
język angielski, geografia; 

         Drugi język obcy: język niemiecki 

 1 klasa (1g) z przedmiotami rozszerzonymi:  język polski, 

język angielski, biologia; 

         Drugi język obcy: język niemiecki/ język hiszpański 

Założenia wstępne odnośnie nauczanych języków obcych: 

Język pierwszy nowożytny: 

- język angielski nauczany we wszystkich klasach – kontynuacja, 

zakres rozszerzony 

Język drugi nowożytny: 

- język niemiecki lub język hiszpański – kontynuacja lub od podstaw, 

zakres podstawowy 

Nauka drugiego języka obcego odbywa się w zakresie podstawowym 

2 godziny tygodniowo. W zależności od umiejętności startowych grupy 

możliwe są dwa warianty: kontynuacja nauki języka ze szkoły 
podstawowej po wstępnym okresie powtórzeniowym i wyrównującym 



poziom uczniów lub rozpoczęcie nauki drugiego języka od początku. 

Decyzja podejmowana jest po przeprowadzonej diagnozie stanu 

wiedzy uczniów.  

W przypadku profili, na których uczone są dwa różne języki obce (j. 

niemiecki/ j. hiszpański), tworzone grupy zapewniają kontynuację 
nauki języka ze szkoły podstawowej. Zmiana drugiego języka obcego 

na inny, niż ten uczony w szkole podstawowej, możliwa jest 

w sytuacji, gdy grupa językowa dysponuje wolnymi miejscami. 
Pierwszeństwo zajęcia tych miejsc mają uczniowie z ogólną większą 

liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. 

 I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO I LO 

1. Do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w 
Mielcu przyjęci zostaną uczniowie w kolejności od najwyższej 

ilości punktów do wyczerpania limitu miejsc, które szkoła 

posiada w poszczególnych klasach. Liczba punktów nie może 
być mniejsza niż 95. 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może 

otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 
punktów. 

3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu 

ósmoklasisty: 

a. wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego – mnoży 

się przez 0,35; 
b. wynik przedstawiony w procentach z matematyki – mnoży się 

przez 0,35; 

c. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego 
nowożytnego – mnoży się przez 0,3. 

       4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć 
edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły  

           podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

c. dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 
d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

      5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 



      6. Dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym można 

otrzymać za: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

– 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

5 punktów; 

2) 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: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 3 punkty; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 
10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 



e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

3 punkty; 

4) 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: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej –7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej –5 punktów  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 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 – 4 punkty, 

b) krajowym – 3 punkty, 

c) wojewódzkim – 2 punkty, 



d) powiatowym – 1 punkt. 

6) 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, 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. 

7.  W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w 

zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty. 

8.  Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości 

egzaminu ósmoklasisty liczbę punktów za ten egzamin ustala się 

przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej w sposób określony Rozporządzeniem 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. 

poz. 610). 

9. Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach: 

 do klasy 1a: język polski, matematyka, język angielski, 
informatyka 

 do klasy 1b: język polski, matematyka, język angielski, 

geografia 
 do klasy 1c: język polski, matematyka, język angielski, biologia 

lub chemia (lepsza ocena) 

 do klasy 1d: język polski, matematyka, historia, język angielski 
 do klasy 1e: język polski, matematyka, język angielski, historia 

lub wiedza o społeczeństwie (lepsza ocena) 

 do klasy 1f: język polski, matematyka, język angielski, 
geografia 

 do klasy 1g: język polski, matematyka, język angielski, 

biologia 

10. Szczegółowy wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i 

sportowych stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 1/2022 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 



organizowanych w roku szkolnym 2022/2023, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

  

 III. TERMINY REKRUTACJI  

1. Rekrutacja do I LO prowadzona jest poprzez system 

elektroniczny. 
2. Ważniejsze terminy rekrutacji ustalone przez Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty: 

a. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022r. do 

24 czerwca 2022r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022r. 

do 14 lipca 2022r. 
b. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2022 r. o 

godz. 10.00 
c. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

ogłoszone będą 29 lipca 2022r. do godz. 9.00 

d. W terminie od 22 lipca 2022r. do 28 lipca 2022r. do godz. 
15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się 

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o 
wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 
e. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych 

na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie 

uzupełniające w terminach określonych od 01.08.2022 od 
godz. 8.00 do 31.08.2022 do godz. 15.00. 

f. Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej 

wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży 
zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu 

(zgodnie z 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe). 

Rodzice/prawni opiekunowie młodzieży, która nie została przyjęta, 

mogą: wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 7 dni 
od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 



rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia przyjęcia. 

 IV. ZWOLNIENIA Z POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, 

PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO LICEUM 

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 22ust. 2 pkt 8 ustawy o 

systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i 

placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6ustawy o 

systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub 
specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 

1, są przyjmowani w pierwszej kolejności do I LO, 

niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym 
regulaminie, a obowiązujących pozostałych kandydatów. 

2. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w 

postępowaniu kwalifikacyjnym bierze się pod uwagę kryteria ex-
aequo zamieszczone w opisie poszczególnych oddziałów.  

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2019&qplikid=1#P1A29
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2019&qplikid=1#P1A29
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2019&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-03-2019&qplikid=4186#P4186A58

