
Regulamin rekrutacji 

do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II 

Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

na rok szkolny 2022/2023 
 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (…) z dnia 16 

marca 2017 r. 

Rozporządzenie MEN 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. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),  

Zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. 

Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. 

 

I. ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI  

1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona systemem tradycyjnym.  

2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej przesyłają pocztą elektroniczną lub przynoszą do 

szkoły dokumenty wymagane w I etapie rekrutacji.  

3. Przyjmowane będą wyłącznie kompletne dokumenty, podpisane przez kandydata i rodziców 

(prawnych opiekunów).  

4. We wniosku kandydat zaznacza klasę, którą wybiera. Może również zaznaczyć 2-3 klasy –  

z określeniem kolejności preferowanych.  

5. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat zostanie zakwalifikowany tylko do jednej 

klasy – zgodnie z preferowanym wyborem i liczbą uzyskanych punktów.  

6. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów  

w terminie określonym w terminarzu rekrutacji.  

7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.  

8. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:  

 sporządzenie listy kandydatów,  

 sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 

ustawy prawo oświatowe, 

 sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,  

 sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,  

 sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.  

9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się  

z regulaminem ucznia, a z chwilą przyjęcia do szkoły do jego przestrzegania. 

 

 

 

 



II. WYMAGANE DOKUMENTY 

 
1. Kandydat składa następujące dokumenty: 

I etap rekrutacji 

 Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz Kartę motywacyjną 

(na formularzach szkolnych),  

 wykaz ocen za I półrocze w klasie 8 szkoły podstawowej, 

 3 fotografie (podpisane na odwrocie); 

termin składania  

16 maja – 31 maja  

godz. 15.00 

II etap rekrutacji 

 oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, 

 kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia  

w konkursach;  

 oryginał lub kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty; 

termin składania 

24 czerwca - 14 lipca 

godz. 15.00 

III etap rekrutacji 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 kartę wpisową (do pobrania ze strony internetowej 

szkoły); 

oryginały dokumentów  

należy złożyć 

22 - 28 lipca 

do godz. 15:00 

 

2. Dokumenty można złożyć podczas rozmowy rekrutacyjnej, na którą należy umawiać się 

telefonicznie 17 853 64 42 od 15 marca 2022 roku do wyczerpania miejsc. Rozmowy 

rekrutacyjne odbywać się będą od 16 – 31 maja, w dniach od poniedziałku do piątku  

w godz. 16.00 – 18.00 co 20 minut. 

 

W sytuacji organizacji rozmów rekrutacyjnych on-line dokumenty należy przesyłać na adres 

mailowy: szkolyprezentekrzeszow@gmail.com w temacie wiadomości proszę wpisać: 

Rekrutacja do Liceum. 

3. Wniosek, Karta motywacyjna i Karta wpisowa powinny być podpisane przez kandydata  

i jego rodziców (w sytuacjach szczególnych przez jednego rodzica).  

4. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wyłącznie wnioski z załączoną pełną dokumentacją.  

 
III. KRYTERIA REKRUTACJI  

 

1. O przyjęciu kandydata decyduje uzyskana przez niego lokata na liście kandydatów do 

szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.  

2. Złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty 

oraz karty wpisowej jest równoznaczne z potwierdzeniem woli uczęszczania do Liceum 

Sióstr Prezentek.  

3. W rekrutacji do liceum przyjmuje się następujące kryteria:  

 wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

 oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły do danego oddziału tej szkoły;  

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;  

 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej; 

 osiągnięcia w olimpiadach i konkursach;  

 zaangażowanie społeczne (wolontariat) oraz na rzecz wspólnoty parafialnej.  

mailto:szkolyprezentekrzeszow@gmail.com


4. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: wynik przedstawiony  

w procentach z języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35; wynik przedstawiony 

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

5. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły:  

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. 

 

Przedmioty podlegające punktacji 

Klasa A 
humanistyczna, 

matematyczna 

Klasa B Klasa C Klasa D 
tradycyjna, olimpijska 

Klasa E 
językowa 

j. polski  

matematyka 

j. angielski  

geografia lub historia 

 

j. polski 

matematyka  

chemia 

biologia 

j. polski 

matematyka 

j. angielski  

chemia lub 

biologia 

j. polski 

matematyka 

j. angielski  

fizyka lub 

informatyka 

j. polski 

matematyka 

j. angielski  

j. niemiecki lub  

j. hiszpański 

 

6. Zasady obliczania punktacji za konkursy, świadectwo z wyróżnieniem oraz za 

zaangażowanie w życie parafii i w wolontariacie:  

 wielokrotny tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.  

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.  

 wielokrotny tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.  

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.  

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.  

 za świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.  

 za zaangażowanie w grupach parafialnych (udokumentowane, np. opinia ks. proboszcza) 

– 3 pkt.  

 za zaangażowanie na rzecz innych ludzi (wolontariat) – 3 pkt.  

7. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy są przyjmowani do 

szkoły w pierwszej kolejności. Jedynym warunkiem przyjęcia uczniów z tego typu 

osiągnięciami jest akceptacja charakteru szkoły katolickiej i regulaminu ucznia.  

8. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez 

kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

9. W sytuacjach szczególnych kandydat zakwalifikowany na zasadach przedstawionych  

w punkcie 7 – może być przyjęty do klasy, której profil nie jest zgodny z uzyskanym 

osiągnięciem.  



IV. INFORMACJA O TWORZONYCH ODDZIAŁACH  

  

1. W roku szkolnym 2022/2023 zostaną utworzone klasy z następującymi przedmiotami 

rozszerzonymi 

KLASA  A –  

 grupa humanistyczna: język polski,  historia lub geografia,  j. angielski dla chętnych 

Fakultet (jeden przedmiot do wyboru): wos, historia sztuki, biologia, informatyka, matematyka 

 

 grupa matematyczna: matematyka,  historia lub geografia, j. angielski dla chętnych 

Fakultet (jeden przedmiot do wyboru): wos, historia sztuki, biologia, informatyka, język polski 

 

KLASA  B - biologia, chemia,  j. angielski dla chętnych 

Fakultet (jeden przedmiot do wyboru): matematyka, geografia, informatyka 

 

KLASA  C – chemia, matematyka lub biologia, j. angielski dla chętnych 

Fakultet (jeden przedmiot do wyboru): biologia, geografia, matematyka, fizyka, informatyka 

           

KLASA  D - matematyka (2 grupy: olimpijska i tradycyjna), fizyka lub informatyka,  

                    j. angielski dla chętnych 

Fakultet (jeden przedmiot do wyboru): geografia, wos, fizyka, informatyka 

 

KLASA  E – język angielski, język niemiecki lub hiszpański,  
Fakultet (jeden przedmiot do wyboru): j. polski, matematyka, historia, biologia, geografia, wos. 

 

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotów dodatkowych realizowanych na 

poziomie rozszerzonym, w przypadku gdy:  

a) kandydaci do szkoły zgłoszą takie zapotrzebowanie,  

b) liczba kandydatów zainteresowanych danym przedmiotem będzie mniejsza niż 10. 

3. Szkoła zapewnia nauczanie języka angielskiego w zakresie rozszerzonym wszystkim 

zainteresowanym, niezależnie od wyboru klasy (tworzymy grupy międzyoddziałowe, wyj. 

Klasa E). Przydział do grup odbywa się na podstawie testów kwalifikacyjnych.  

4. Realizacja zakresu rozszerzonego pozostałych języków jest zapewniona w wybranych 

grupach. 

V.     INTERNAT  

Uczennice starające się o przyjęcie do internatu do dokumentów rekrutacyjnych dołączają 

podanie o miejsce w internacie.  

VI. WAŻNE TERMINY 

Czynności rekrutacyjne i organizacyjne związane z przyjęciem uczniów do szkoły odbywać 

się będą w ustalonych terminach (patrz informator). 

VII. INFORMACJE KOŃCOWE  

Pozostałe zasady rekrutacyjne nie ujęte w niniejszym regulaminie stosuje się zgodnie  

z Rozporządzeniem MEN w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z dnia 

16 marca 2017 r. oraz Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

z dnia 12 sierpnia 2020 roku. 

 

s. Bernarda Agata Rozmus 
Dyrektor ZSO im. Jana Pawła II 

Sióstr Prezentek w Rzeszowie 


