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Regulamin rekrutacji 

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie 

na rok szkolny 2022/2023 
 

 

 

Podstawa prawna: 

 

 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 i z późn. zm.) 

ogłoszono dnia 19 czerwca 2019 r.; obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. 

 

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 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 

 

Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie 

 

 

§ 1. 

1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie. 

 

§ 2. 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek Dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-

kwalifikacyjną i określa zadania członków komisji. 

 

2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności: 

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji  

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w Statucie szkoły, 

2) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy 

kandydatów przyjętych do szkoły, 

3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

§ 3. 

1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie uczestniczy w 

elektronicznym systemie rekrutacji OMIKRON. 

 

2. Każdy kandydat zgłoszony przez elektroniczny system OMIKRON odbywa ścieżkę 

rekrutacyjną wg poniższych wytycznych. 
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§ 4. 

1. Zgodnie z podstawą prawną prawo ubiegania się o przyjęcie do Publicznego Liceum 

Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek mają uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym 

uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

 

2. W roku szkolnym 2022/2023 utworzone będą trzy oddziały klasy pierwszej z trzema 

obowiązkowymi przedmiotami realizowanymi na poziomie rozszerzonym: 

 

 

Klasa 1A: 

 historia i wiedza o społeczeństwie 

lub 

 historia i język polski 

oraz do wyboru III przedmiot na poziomie rozszerzonym: j. angielski lub geografia  

 

Klasa 1B: 

 biologia i chemia 

oraz do wyboru III przedmiot na poziomie rozszerzonym: j. angielski lub matematyka 

 

Klasa 1C 

 matematyka i j. angielski 

oraz do wyboru III przedmiot na poziomie rozszerzonym: fizyka lub informatyka  

 

3. Przedmioty na poziomie rozszerzonym realizowane są od klasy pierwszej. 

 

4. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany liczby oddziałów ze względów 

organizacyjnych. 

 

§ 5. 

1. O przyjęciu do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek decydują 

następujące kryteria: 

1) pełna akceptacja katolickiego charakteru szkoły i wymagań statutowych, 

2) bardzo dobra lub wzorowa ocena zachowania w klasyfikacji śródrocznej i rocznej, 

3) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia 

wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 100 pkt.), 

4) liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty 

(maksymalnie 100 pkt), 

5) udział kandydata w rozmowie rekrutacyjnej. 

 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w procentach z:  

1) języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35; 

2) języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3. 

 

3. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego  

i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

1) celujący    - 18 pkt, 

2) bardzo dobry    - 17 pkt, 



3 

 

3) dobry    - 14 pkt, 

4) dostateczny    - 8 pkt, 

5) dopuszczający   - 2 pkt. 

 

 

4. Przedmiotami, o których mowa w p. 3 są:  

Klasa A – historia, j. angielski, matematyka; 

Klasa B – biologia, j. angielski, matematyka;  

Klasa C – matematyka, j. angielski, informatyka lub fizyka (w zależności od wyboru 

przedmiotu na poziomie rozszerzonym).  

 

5. Kandydat może uzyskać maksymalnie 72 pkt. za oceny na świadectwie.  

 

6. Za inne osiągnięcia wpisane na świadectwie kandydat może uzyskać maksymalnie  

28 pkt., w tym: 

1) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt., 

2) za wpisane na świadectwie osiągnięcia artystyczne, sportowe i w zawodach wiedzy 

(wg wykazów sporządzonych przez Kuratorium Oświaty), przyjmuje się następujący 

sposób przeliczania punktów, których maksymalna liczba możliwych do uzyskania 

wynosi 18: 

 

Konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty 

 ponadwojewódzkie wojewódzkie 

przedmiotowe 

 1 2 lub więcej 1 2 lub więcej 

laureat - - - - 

finalista 10 - 7 10 

 tematyczne 

laureat 7 - 5 7 

finalista 5 - 3 5 

Zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe /inne niż powyżej/, 

organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, wpisane na świadectwie 
międzynarodowe 4 
krajowe 3 
wojewódzkie 2 
powiatowe 1 

 

3) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt. 

 
7. Łączna liczba punktów u kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pierwszej klasy 

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek wynosi maksymalnie 200 

punktów. 

 

8. O przyjęciu do szkoły decyduje: 

1) łączna suma punktów, uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, 

2) ilość miejsc w szkole według zadeklarowanej klasy, 

3) terminowe przejście ścieżki rekrutacyjnej z kompletną dokumentacją. 
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§ 6. 

1. W przypadku, gdy większa liczba uczniów spełnia wymagane kryteria w postępowaniu 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 

1) sieroty, 

2) rodzeństwo uczniów szkół Sióstr Prezentek, 

3) dzieci absolwentek szkoły Sióstr Prezentek, 

4) dzieci mające pełną rodzinę, pochodzące z rodziny wielodzietnej, 

5) osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

6) kandydaci z problemami zdrowotnymi. 

 

2. Laureaci konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których 

program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 

jednego przedmiotu, mają pierwszeństwo przyjęcia, jeśli spełniają pozostałe kryteria 

przyjęcia do liceum.  

 

3. Maksymalna liczba uczniów w klasie nie może przekraczać 28 osób.  

 

§7. 

1. Rekrutacja do szkoły odbywa się drogą tradycyjną w pięciu etapach: 

1) Etap I – telefoniczne uzgodnienie terminu rozmowy od 21 lutego 2022 r.  

do wyczerpania limitu miejsc na rozmowy rekrutacyjne.  

Po umówieniu rozmowy rekrutacyjnej kandydat wypełnia kwestionariusz i kartę 

motywacyjną formularza dla kandydata umieszczoną na stronie internetowej szkoły. 

2) Etap II – rozmowy rekrutacyjne wraz z równoczesnym przyjmowaniem dokumentów 

(patrz §6, pkt 2) od kandydatów i ich Rodziców. 

Rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. w każdy 

poniedziałek i środę w godz. 15:30-19:30 w formie stacjonarnej w budynku szkoły 

przy ul. św. Jana 7.  

3) Etap III - uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i weryfikacja dokumentacji 

przez Komisję Rekrutacyjną.  

Dokumenty przyjmowane są w dniach: 24 czerwca w godzinach: 13.00-16.00 oraz: 

27, 29 czerwca oraz 1, 4, 6, 8, 11 i 12 lipca w godzinach 10.00-14.00. 

4) Etap IV – 19 lipca ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

19-25 lipca w godzinach 10.00-14.00 - przyjmowanie oryginałów świadectwa, 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i karty zdrowia, o ile nie zostały 

złożone wcześniej.  

5) Etap V – 26 lipca ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych. 

 

2. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są: 

1) karta motywacyjna z uzasadnieniem wyboru naszej szkoły, w nawiązaniu do jej 

katolickiego charakteru (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły); 

2) kwestionariusz ucznia (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły); 

3) życiorys; 

4) odpis (skrócony) aktu urodzenia; 

5) opinia ks. proboszcza lub katechety (nie dotyczy uczniów Publicznej Szkoły 

Podstawowej Sióstr Prezentek),  

6) opinia wychowawcy (nie dotyczy uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr 

Prezentek); 
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7) 3 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia; 

8) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy uczniów, 

którzy brali udział w konkursach); 

9) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

10)  karta zdrowia. 

 

3. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów we wskazanym terminie skutkuje 

usunięciem z listy kandydatów do szkoły.  

4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 

niezakwalifikowanych nastąpi 19 lipca 2022 r. do godz. 12:00 na tablicach 

ogłoszeniowych w szkole i na stronie internetowej.  

5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych nastąpi 

26 lipca 2022 r. do godz. 12:00 na tablicach ogłoszeniowych w szkole. 

6. Spotkanie organizacyjne dla uczniów przyjętych do szkoły oraz dla ich rodziców odbędzie 

się w dniu 26 lipca o godz. 17.00 w budynku szkoły. 

7. W przypadku wolnych miejsc dodatkowy termin naboru, zgodnie z informacją w 

Kuratorium. 

 

§ 8. 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek, rodzic 

kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o pisemne uzasadnienie 

odmowy przyjęcia do szkoły. 

2. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy zostanie sformułowane w ciągu 5 dni  

od złożenia wniosku. 

3. Rodzic kandydata może złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni od daty 

otrzymania uzasadnienia pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek rozpatruje odwołanie 

w terminie do 7 dni od jego otrzymania. 

 

 

 

        

Kraków, dnia 17.02.2022 r. 

 

 

 

 

        Dyrektor 

 

s. Aleksandra Duda 

 

 

 

 

Strona internetowa szkoły: www.szkolyprezentekkrakow.pl  

http://www.szkolyprezentekkrakow.pl/

