
REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. JOSEPHINE GEBERT W CENTRUM EDUKACYJNYM „RADOSNA NOWINA 2000”  

 

Podstawa prawna:  

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2020 r. poz. 910) 

 

 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.  

 

 Zarządzenie nr 8/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 27 lutego  2020 r.  

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych 

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniajacym na rok szkolny 2020/2021  

w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.  

 

 Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych, organizowanych lub współorganizowanych 

przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym  

i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc 

uznanych za wysokie w tych konkursach (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/20 Małopolskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r.) 

 

 Wykaz innych zawodów wiedzy  i artystycznych współorganizowanych przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty w latach 2015-2020 oraz organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez 

inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym  

i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc 

uznanych za wysokie w tych zawodach. (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/20 Małopolskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020) 

 

 Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 

przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub 

egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania 

laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art.132 

ustawy Prawo Oświatowe z dnia 23 lipca 2019  r. 

 

 Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021  

z dnia 19 maja 2020 

 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas 

pierwszych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art.25 ust.3 Ustawy Prawo Oświatowe , 

z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogolnokształcacych dla 

dorosłych na rok szkolny 2020/2021 (na podstawie &11 b ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. Poz.493 z późn.zm.) 

 

 Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna 

Nowina 2000”  



 

 

§ 1  

 

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Liceum Ogólnokształcącego  

im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”  

 

              § 2  

 

1.    W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Liceum powołuje Szkolną 

       Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną zgodnie z paragrafem 21 punkt 8 Statutu Liceum 

       Ogólnokształcącegoim. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”  

       w Piekarach. 

2.    Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ustala dni i godziny pracy Komisji i podaje je do 

       wiadomości na stronie internetowej szkoły. 

3.    Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:  

         opublikowanie na stronie internetowej Liceum informacji dotyczących terminów        

 przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w kolejnych etapach 

 rekrutacji  

         przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem oraz jego rodzicami lub   

 opiekunami prawnymi w terminie podanym przez Komisję Rekrutacyjną na stronie 

 internetowej Liceum oraz przyjęcie dokumentacji wymaganej przy rekrutacji 

         przeanalizowanie sytuacji społecznej i socjalnej kandydatów zgodnie z § 21 p. 2.6 Statutu      

 Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna 

 Nowina 2000”  

         sporządzenie listy kandydatów, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie 

do     szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

 pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym  

         sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

 przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego  

         sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz 

 kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

  4.      Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji. 

  5.      Od  decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły złożone w formie pisemnej 

 w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.  

  6.       Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.  

 

      § 3  

 

O przyjęciu kandydatów decyduje :  

 liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym obliczona zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 

dnia 21 sierpnia 2019 oraz Wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

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

być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych 

zawodach  

 dostępna ilość miejsc w internacie dla dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym  

 sytuacja społeczna i socjalna kandydatów (zgodnie z § 21p.2 Statutu Szkoły).  

  

 

 

 

 



§ 4  

 

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 jednego przedmiotu, przyjmowani są  

do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie olimpiad przedmiotowych 

przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub 

egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania 

laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art.132 

ustawy Prawo Oświatowe z dnia 23 lipca 2019  r.  

       

              § 5  

       

 

1. Zakłada się, że Liceum otworzy 5 oddziałów klas pierwszych, w każdym po 25 uczniów. 

2. Zarząd Fundacji im. Ks. Siemaszki zastrzega sobie prawo dysponowania 5 miejscami  

w każdym oddziale ze względu na działalność statutową Fundacji. 

3.  Dyrektor Liceum i Zarząd Fundacji zatwierdzają listy uczniów przyjętych do szkoły  

w procesie rekrutacji.  

 

    § 6  

 

Kandydaci niebędący obywatelami polskimi mogą zostać przyjęci do Liceum Ogólnokształcącego 

im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” na podstawie :  

 dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły podstawowej  

 wyniku egzaminu kompetencji językowych z języka polskiego na poziomie 

średniozaawansowanym B1 przeprowadzanego w LO w Piekarach (dotyczy to również osób, które 

posiadają certyfikat kompetencji językowych z zakresu znajomości języka polskiego)  

 pozytywnej opinii ks. proboszcza lub katechety  

 rozmowy informacyjno - kwalifikacyjnej z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunem 

prawnym.  

     § 7  

 

Szczegółowe informacje dotyczące profilu poszczególnych oddziałów oraz kolejnych etapów 

procesu rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Liceum w zakładce "Rekrutacja". www. 

liceum.radosnanowina.pl  


