LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
w BRZESKU
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2, 32-800 Brzesko
tel./fax +48 14 68 63 837

Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2022/2023
I. Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078,
1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248). Rozdział 6 art. 130 - 164 pn. „Przyjmowanie do
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. poz.1737)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. 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.)
4. Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów
do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo
oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia
i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok
szkolny 2022/2023.
5. Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.
II. Ogólne informacje o rekrutacji:
1.

2.
3.
4.
5.

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas I Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika dla młodzieży kieruje Szkolna Komisja
Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.
Nabór do Liceum Ogólnokształcącego będzie prowadzony w systemie rekrutacji
elektronicznej.
Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego dokonują rejestracji elektronicznej.
Kandydaci w obrębie szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.
Do klasy I Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
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6.
7.
8.
9.
10.

Kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego obowiązuje złożenie wniosku
o przyjęcie do Liceum.
Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych
szkół.
We wniosku określa się kolejność wyboru szkoły, podając preferencję (w porządku
od najbardziej do najmniej preferowanych).
W obrębie jednej szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby
oddziałów zgodnie z listą preferencji.
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w tej szkole, w której uczeń
potwierdza wolę podjęcia nauki.

III. Rejestracja kandydatów:
1. Od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. - kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika składają wnioski o przyjęcie do szkoły.
Wydrukowany z systemu Vulcan wniosek należy podpisać, uzupełnić o dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i złożyć w sekretariacie szkoły. Dokumenty może złożyć kandydat
lub rodzic (opiekun) osobiście albo przesłać na adres sekretariat@lobrzesko.edu.pl
w formie skanu (PDF) podpisanego oryginału wniosku.
2. Od 24 czerwca do 12 lipca 2022r. - kandydaci dokonują uzupełnienia wniosku
o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie istnieje możliwość dostarczenia:
Kwestionariusza danych osobowych, 3 opisanych fotografii, oświadczenia o woli
uczęszczania na lekcje religii i oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje etyki.
IV. Terminy rekrutacji, dokumenty:
1. Od 24 czerwca do 12 lipca 2021r. – kandydaci dokonują uzupełnienia wniosku
o przyjęcie do Liceum o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz mogą
dokonać zmiany wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą
kandydować.
2. Do 12 lipca 2022r. - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem
tych okoliczności.
3. 19 lipca 2022r. godz. 12.00 – podanie wyników postępowania rekrutacyjnego
do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do Liceum.
4. Do 25 lipca 2022r- potwierdzenie woli przyjęcia do Liceum poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do Liceum.
5. Ponadto można dołączyć: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
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na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument
poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
6. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy I Liceum winni
dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz opinię
wydaną przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
7. Kandydaci - laureaci konkursów i olimpiad dostarczają zaświadczenie o uzyskaniu
tytułu laureata lub finalisty konkursów.
8. 26 sierpnia 2022r. o godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną
Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do Liceum i listy kandydatów
nieprzyjętych i podanie informacji o liczbie wolnych miejsc.
V. Warunki rekrutacji:
1.

1)
2)

3)
4)
a)

b)
2.

3.

4.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
wyniki egzaminu ósmoklasisty,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez
Dyrektora branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału
Liceum,
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Kuratora
Oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne
podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym, na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.
Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
są przyjmowani w pierwszej kolejności do Liceum Ogólnokształcącego.
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.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Liceum nadal dysponuje wolnymi
3

5.

6.

7.

8.

9.

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria mają jednakową
wartość.
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się:
1) celujący – 18 punktów,
2) bardzo dobry – 17 punktów,
3) dobry – 14 punktów,
4) dostateczny – 8 punktów,
5) dopuszczający – 2 punkty.
Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów wymienionych
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie szkoły podstawowej,
kandydat może uzyskać:
1) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów;
2) za szczególne osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy organizowanych przez
Kuratora Oświaty, w tym uzyskanie:
a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim –
10 punktów;
b. tytułu laureata konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim –
7 punktów;
c. tytułu finalisty konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim –
5 punktów;
d. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim – 10 punktów;
e. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego o zasięgu
wojewódzkim – 7 punktów;
f. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego o zasięgu
wojewódzkim – 5 punktów;
g. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim – 7 punktów;
h. tytułu laureata konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 5 punktów;
i. tytułu finalisty konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 3 punkty.
W zawodach innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, przyznaje się na szczeblu:
1) międzynarodowym – 4 punkty;
2) krajowym – 3 punkty;
3) wojewódzkim – 2 punkty;
4) powiatowym – 1 punkt.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia
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10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
Wykaz konkursów i olimpiad, o których mowa w ust.8 pkt.2 i w ust.9, podawany jest
przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej
imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo
niezakwalifikowaniu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydatów, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego oraz ogłasza
informację o liczbie wolnych miejsc.
Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
na drzwiach budynku Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku, ul. Okulickiego 2.
Przepisy §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie
list
kandydatów
(zakwalifikowanych
/niezakwalifikowanych
oraz
przyjętych/nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Szkoły.

VI. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego:
Profil
Klasa
A-1
klasa „medyczna”
BIOLOGICZNO –
CHEMICZNY

MATEMATYCZNY

HUMANISTYCZNO
– JĘZYKOWY

A-2
klasa biologicznochemiczna
B-1
klasa matematyczno informatyczna
B-2
klasa matematyczno informatyczna
C
klasa językowa

G
klasa „dziennikarska”
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Przedmioty
rozszerzone
biologia
chemia
matematyka
biologia
chemia
język angielski
matematyka
fizyka
język angielski
matematyka
informatyka
język angielski
język angielski
język niemiecki
geografia
język polski
historia
język angielski

Planowane przedm.
dodatkowe
język angielski
medyczny
ratownictwo
medyczne
astronomia

pracownia robotyki
iberystyka

dziennikarstwo
i media
społecznościowe
edukacja techniczno
-medialna

D
klasa „sportowa”

1.
2.
3.

biologia
geografia
język angielki

piłka nożna
koszykówka

Nauczanie języków obcych prowadzone jest w grupach międzyoddziałowych
z podziałem na grupy w zależności od stopnia zaawansowania z wyjątkiem klasy C.
Drugi język kandydat wybiera z puli języków: język niemiecki, język francuski, język
hiszpański, język rosyjski z wyjątkiem klasy C.
Zawiązanie grupy językowej zależy od liczby chętnych kandydatów.

VII. Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, punktowanych w czasie rekrutacji
w oddziałach Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika:
Profil

Klasa

Przedmioty
rozszerzone

A-1
klasa „medyczna”

biologia
chemia
matematyka

A-2
klasa biologicznochemiczna

biologia
chemia
język angielski

B-1
klasa matematyczno informatyczna

matematyka
fizyka
język angielski

B-2
klasa matematyczno informatyczna

matematyka
informatyka
język angielski

C
klasa językowa

język angielski
język niemiecki
geografia

G
klasa „dziennikarska”

język polski
historia
język angielski

D
klasa „sportowa”

biologia
geografia
język angielki

BIOLOGICZNO –
CHEMICZNY

MATEMATYCZNY

HUMANISTYCZNO
– JĘZYKOWY
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Przedmioty
punktowane
w postępowaniu
rekrutacyjnym
język polski
matematyka
biologia
chemia
język polski
matematyka
biologia
chemia
język polski
matematyka
język angielski
fizyka
język polski
matematyka
informatyka
język angielski
język polski
matematyka
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
język angielski
historia
język polski
matematyka
język angielki
biologia

VIII. Tryb odwoławczy:
1.

2.

3.

4.

5.

W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej
Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata.
Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie
zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która
uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Rodzice kandydata mogą wnieść do Dyrektora Licem odwołanie od rozstrzygnięcia
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
odmowy przyjęcia.
Dyrektor Liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji
Rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania
odwołania.
Na rozstrzygnięcie Dyrektora Liceum służy skarga do sądu administracyjnego.

IX. Postępowanie w rekrutacji uzupełniającej:
1.

Rekrutacje uzupełniającą do Liceum Ogólnokształcącego przeprowadza się zgodnie
z terminami:
1. od 27 lipca 2022r. do 3 sierpnia 2022r. - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku
o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego wraz z dokumentami (podpisanego przez
co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).
2. do 8 sierpnia 2022r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. 9 sierpnia 2022r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. do 17 sierpnia 2022r. - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.
5. 18 sierpnia 2022r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku.

X. Ochrona danych osobowych:
1.

2.

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 Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na
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3.

rozstrzygnięcie Dyrektora Liceum została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Inspektorem
Danych
Osobowych
jest
Agnieszka
Szołtysek,
iod.lokopernik@grupaformat.pl
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