
REGULAMIN REKRUTACJI  W PUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  
IM. P. MONTAL SIÓSTR PIJAREK W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z poźn. zm.). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ. U. z 2019r. poz. 1737). 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem „zwalczaniem COVID – 1” (DZ. U. 
2020r. poz. 493 z późn. zm.). 

4. Zarządzenie Nr 1/22 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r. 
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. 

  

II. Postanowienia ogólne 

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne dla 
absolwentów szkół podstawowych z roku 2022. 

2. Rekrutacja do liceum prowadzona jest w oparciu o system naboru elektronicznego 
Vulcan dla miasta Rzeszów. 

3. Kandydaci są wprowadzani do systemu elektronicznego poprzez zgłoszenia 
indywidualne w szkolnym punkcie naboru, który obsługuje sekretariat szkoły. 

4. Wnioski rekrutacyjne przyjmowane są wyłącznie od kandydatów, dla których 
Liceum Sióstr Pijarek jest szkołą pierwszego wyboru. 

5. O przyjęciu do szkoły ucznia będącego obcokrajowcem decyduje Dyrektor szkoły. 

III. Postępowanie rekrutacyjne 

1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, która: 

a. Podaje informacje o warunkach rekrutacji; 
b. Przeprowadza postępowanie rekrutacyjne; 
c. Ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 
d. Ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły; 
e. Sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego. 

2. Uczniowie starający się o przyjęcie do Liceum Sióstr Pijarek w Rzeszowie w terminach 
podanych w punkcie IV mają obowiązek: 



a. Złożyć w szkole pierwszego wyboru podpisany imiennie przez siebie i przez 
rodziców/prawnych opiekunów wniosek rekrutacyjny wraz ze zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych. 

b. Dostarczyć oryginały lub kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 
zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w przypadku kopii należy 
każdą zadrukowaną stronę potwierdzić za zgodność z oryginałem stosowną 
pieczęcią urzędową macierzystej szkoły). 

c. Po zakwalifikowaniu do szkoły dostarczyć oryginały wszystkich opisanych w pkt. 
III.2.b) dokumentów 

d. Po przyjęciu do szkoły dostarczyć kartę zdrowia oraz 2 fotografie podpisane na 
odwrocie (imię, nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania). 

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzona jest rekrutacja do jednej klasy pierwszej w 
podziale na trzy profile: 

1A - profil językowo-prawny z rozszerzeniem języka angielskiego, historii i wos 
(opcjonalnie język polski) 

1B - profil medyczny z rozszerzeniem języka angielskiego, biologii i chemii (opcjonalnie 
matematyka) 

1C - profil matematyczno-turystyczny/politechniczny z rozszerzeniem języka 
angielskiego i matematyki (opcjonalnie geografia/fizyka lub informatyka). 

IV.  Ważne terminy rekrutacyjne 

Wyszczególnienie Termin 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 
dokumentami 

od 16.05.2022 r. 
do 24.06.2022 r. 

do g.15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 
świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty 

od 24.06.2022 r. 
do 14.07.2022 r. 

do godz. 1500 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej oraz oświadczeń złożonych przez 
kandydata 

do 14.07.2022 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

do 21.07.2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

22.07.2022 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o 
wynikach egzaminu zewnętrznego 

od 22.07.2022 r. 
do 28.07.2022 r. 

do g. 1500 



Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

29.07.2022 r. 
do g. 14.00 

  

V. Kryteria rekrutacyjne i przeliczenia punktowe 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 
lub szerszym  oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 
szerszym przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności. 

O kolejności na liście kandydatów zakwalifikowanych decyduje suma punktów 
uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać w procesie rekrutacyjnym 
wynosi 200, przy czym maksymalnie 100 punktów można uzyskać za wyniki z egzaminu 
ósmoklasisty, a w szczególności z: 

a) języka polskiego – mnożnik 0,35 

b) matematyki – mnożnik 0,35 

c) języka obcego nowożytnego – mnożnik 0,30 

Za świadectwo ukończenia szkoły oraz pozostałe osiągnięcia uczeń może uzyskać 
maksymalnie 100 pkt, przy czym: 

1. oceny na świadectwie ukończenia szkoły z: języka polskiego, matematyki, języka 
obcego oraz (biologii/chemii/geografii/historii/fizyki/wos-u/informatyki) zależnie od 
wybranego przez kandydata profilu, pozwalają na uzyskanie maksymalnie: 

a) 18 pkt w przypadku oceny celujący 
b) 17 pkt - bardzo dobry 
c) 14 pkt - dobry 
d) 8 pkt - dostateczny 
e) 2 pkt - dopuszczający 

2. świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem to dodatkowe 7 pkt 

3. Szczegółowe osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej: 

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

b) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

c) tytuł laureata konkursu technicznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 



d) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania w szkole artystycznej – 10 pkt 

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 
organizowanych przez kuratora oświaty na szczeblu: 

- międzynarodowym – 4 pkt 
- krajowym – 3 pkt 
- wojewódzkim – 2 pkt 
- powiatowym – 1 pkt 

3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (wolontariat) – 3 pkt 
 
Uwaga! Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia w 
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wynosi 18. 
 

VI. Procedura odwoławcza 

1. W terminie 3 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych kandydat może wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie odmowy 
przyjęcia. 

2. Komisja rekrutacyjna w ciągu maksymalnie 3 kolejnych dni sporządza stosowne 
uzasadnienie podając najniższą liczbę punktów, która upoważniała do przyjęcia 
kandydata. 

3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia kandydat może wnieść 
odwołanie do Dyrektora szkoły z prośbą o przyjęcie. 

4. Dyrektor szkoły maksymalnie w ciągu 3 kolejnych dni rozpatruje odwołanie 
kandydata i przekazuje decyzję kandydatowi oraz Komisji rekrutacyjnej. 

5. Decyzja Dyrektora jest decyzją ostateczną.  

  

VII. Rekrutacja uzupełniająca 

W przypadku braku potwierdzenia woli podjęcia nauki w klasie pierwszej Liceum Sióstr 
Pijarek przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia przez Komisję rekrutacyjną, 
przewiduje się przeprowadzenie uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, w 
terminach zgodnych z Zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 
2022 r. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor szkoły a jego decyzja jest 
ostateczna. 

2. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję 
podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Dyrektorem. 



3. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celu przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego 
są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do 
szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły zgormadzone w celach 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane natomiast przez okres 1 roku. 

 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 
Sióstr Pijarek w Rzeszowie 

Joanna Tajduś 


