
Załącznik 

do zarządzenia nr 14/2021/2022 

Dyrektora VIII LO im. S. Wyspiańskiego w Rzeszowie 

z dnia 15 marca 2022 r. 

 

Regulamin rekrutacji 

do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie 

na rok szkolny 2022/2023 

§ 1  

Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży określają: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), 
2) Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135), 

3) Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ. U. z 2019 r. poz. 1737), 
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493 ze zm.), 
5) Zarządzenie Nr 1/22 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminu przeprowadzania 

postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych 
szkół ponadpodstawowych, na rok szkolny 2022/2023 w województwie podkarpackim. 

§ 2  

1. W roku szkolnym 2022/2023 VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie 

planuje utworzenie następujących klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej: 

 

- klasa 1a z rozszerzeniem przedmiotów: matematyka, geografia, j. angielski, 

- klasa 1b z rozszerzeniem przedmiotów: biologa, chemia, j. angielski 

- klasa 1c z rozszerzeniem przedmiotów: j. polski, historia, j. angielski 

- klasa 1d z rozszerzeniem przedmiotów: geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski  

- klasa 1e z rozszerzeniem przedmiotów: biologia, geografia, j. angielski 

 

2. Językiem wiodącym (kształconym w zakresie rozszerzonym) jest język angielski. Każdy uczeń wybiera 

obowiązkowy drugi język obcy spośród języków: niemieckiego, hiszpańskiego. 

3. Nauka języków obcych może być prowadzona w grupach międzyoddziałowych – utworzonych według 

stopnia zaawansowania. Przydział uczniów do danej grupy zostanie dokonany na początku roku 

szkolnego przez nauczycieli języków obcych – na podstawie testu diagnostycznego. 

4. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany planu naboru w wypadku większej lub mniejszej liczby chętnych 

do danej klasy. 

§ 3  

1. Do klasy pierwszej liceum przyjmuje się absolwentów szkoły podstawowej po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego. 

2. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2022/2023 

odbywać się będzie w formie elektronicznej (system naboru elektronicznego https://naborpg.resman.pl). 

3. Kandydat, rejestrując się w systemie elektronicznym, ma prawo wybrać równocześnie nie więcej niż 

sześć szkół, natomiast może wskazać dowolną ilość oddziałów w danej szkole – tworząc listę preferencji, 

od najbardziej do najmniej preferowanych. 

4. Podanie w formie papierowej należy złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru. 

5. System elektronicznej rekrutacji będzie umieszczał kandydata – zgodnie z jego preferencjami, 

uwzględniając jego liczbę pkt oraz liczbę wolnych miejsc w oddziale. 

6. Kandydaci: dokonują rejestracji samodzielnie lub wprowadzani są do systemu poprzez zgłoszenie 

indywidualne w punkcie naboru VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul Wyspiańskiego 

16a; wypełniają elektronicznie wniosek, który następnie, podpisany przez rodziców, składają w szkole 

https://naborpg.resman.pl/


pierwszego wyboru. (Uczeń jest wpisany na listę kandydatów w systemie elektronicznym dopiero po 

złożeniu wniosku w formie papierowej). 

§ 4  

1. Terminy rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023: 

1.            
od 16 maja do 24 

czerwca 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do wybranych szkół - 

wprowadzanie zgłoszeń 

2.            

od 24 czerwca 

do 14 lipca do godz. 

15.00 

Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcowych, wynikach 

egzaminu zewnętrznego i innych osiągnięciach; 

Dostarczanie dokumentów (do szkoły pierwszego wyboru): 

- oryginał lub poświadczona przez dyrektora kopia świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej, 

- oryginał lub poświadczona przez dyrektora kopia zaświadczenia   o 

szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

- inne dokumenty i zaświadczenia  

3.              22 lipca do godz. 10.00 

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły. 

 

5.           
od 22 do 28 lipca do 

godz. 15.00 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów 

dokumentów, o ile nie zostały one złożone wcześniej. 

 

6.            29 lipca do godz. 14.00 
Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 § 5  

1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do VIII Liceum Ogólnokształcącego 

w Rzeszowie: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z systemu), 

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

3) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymane z OKE, 

4) inne dokumenty, np. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów 

organizowanych przez Kuratora Oświaty lub zaświadczenie o uzyskaniu wysokiego miejsca w zawodach: 

wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkół, 

5) fotografia podpisana na odwrocie, 

6) kserokopia aktu urodzenia, 

7) karta zdrowia. 

§ 6 

1. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów (maksymalnie 200 pkt), uzyskanych przez kandydata: 

1) za wynik egzaminu ósmoklasisty, 

2) za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - z przedmiotów: język polski, matematyka, 

język obcy nowożytny i jednego spośród proponowanych przedmiotów rozszerzonych (opcjonalnie: 

historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia), 

3) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

4) za szczególne osiągnięcia (przeliczone na punkty) odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 



§ 7 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum może otrzymać w postępowaniu 

rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie przyjęła następujące 

zasady punktacji 

100 pkt za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej maksymalnie; 

w tym: 

 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów: 

o języka polskiego, 

o matematyki, 

       0,3 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu 

o języka obcego nowożytnego; 

    72 pkt za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

    28 pkt za inne osiągnięcia ucznia. 

 

3. Sposób przeliczania na punkty: 

1) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

oraz jednego spośród: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia: 

maksymalnie 72 punkty: 

• ocena celująca – 18 pkt 

• ocena bardzo dobry – 17 pkt 

• ocena dobry – 14 pkt 

• ocena dostateczny – 8 pkt 

• ocena dopuszczający - 2 pkt 

2) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt 

3) za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może 

uzyskać łącznie co najwyżej 18 pkt. w tym: 

PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ: 

1) Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów 

oświaty. 

• tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, 

• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt 

• tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt. 

 

2) Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o 

zasięgu ogólnopolskim. 

• tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 10 pkt, 

• tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt, 



• tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt. 

 

3) Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty. 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 pkt, 

• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

– przyznaje się 7 pkt, 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

– przyznaje się 5 pkt, 

• tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt, 

• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, 

• tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt. 

 

4) Zawody wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim. 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt, 

• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt, 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 pkt, 

• tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 7 pkt, 

• tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt, 

• tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt. 

 

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 

szczeblu: 

• międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt, 

• krajowym – przyznaje się 3 pkt, 

• wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, 

• powiatowym – przyznaje się 1 pkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, 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. 

 

PRZELICZANIE NA PUNKTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 pkt. 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły. 

 § 8  

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: 

- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny 

program lub tok nauki, 

- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

- sieroty, półsieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych. 



§ 9 

1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi z zachowaniem terminów określonych w § 4. 

2. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia 

nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia 

gimnazjum/ szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego) z zachowaniem 

terminów określonych w § 4. 

3. Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole (brak dostarczenia oryginałów dokumentów) 

skutkuje skreśleniem z listy kandydatów do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. 

4. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji pozostaną wolne miejsca w oddziałach klas 

pierwszych, w stosunku do kandydatów niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół prowadzona będzie 

dodatkowa rekrutacja uzupełniająca z zachowaniem terminów określonych w § 4. Na tym etapie 

rekrutacji, kandydat ma obowiązek dostarczyć do szkoły komplet oryginalnych dokumentów. 

§ 10 

1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych liceum prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły. 

2. Nadzór nad działalnością ww. komisji sprawuje dyrektor. 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) sporządzenie listy kandydatów, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do 

szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 

2) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego 

3) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego (zawierającego datę posiedzenia komisji 

rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na 

posiedzeniu, informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach, podpisy 

przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej). 

4. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

5. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu 

posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub 

jego rodziców. 

§ 11  

1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych można wystąpić 

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

2. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem Komisja sporządza uzasadnienie, które zawiera: 

przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która upoważniała do przyjęcia oraz 

liczbę punktów, którą kandydat uzyskał. 

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia można wnieść odwołanie do dyrektora od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

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

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

 

 § 12  

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 

uczęszcza do szkoły. 



2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem. 

§ 13 

1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Wyspiańskiego w Rzeszowie na rok szkolny 2022/2023 wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2022 r 

  


