WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI
do XXI Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza-Witkacego
w Krakowie
§1
PODSTAWA PRAWNA
Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej XXI Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza-Witkacego
w Krakowie na rok szkolny 2020/21 przeprowadzana jest na podstawie:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
2) ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
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 branżowych szkół II stopnia i
publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021

§2
ZASADY REKRUTACJI
1.

Warunkami przyjęcia ucznia do klasy pierwszej XXI LO są:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), przy czym wyniki
egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z języka polskiego i
matematyki przelicza się na punkty według zasady, że wynik procentowy z każdego
zakresu mnoży się przez 0,35, natomiast wynik procentowy z języka obcego
nowożytnego mnoży się przez 0,3.
b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukooczenia szkoły
podstawowej z następujących przedmiotów:język polski, matematyka, język
angielski.

2.

Oceny ze świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty według
następującej zasady:
a) celujący - 18
b) bardzo dobry - 17
c) dobry - 14
d) dostateczny - 8
e) dopuszczający – 2

3.

Za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie – można uzyskad 28 punktów, przy czym:
a) za ukooczenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
b) za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty –
zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22.02.2019 r.
albo organizowanych co najmniej na szczeblach powiatowych oraz za potwierdzone na
świadectwie osiągnięcia w innych konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych zgodnie z par. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
(Dz. U. 2017 r., poz. 586) 18 punktów
c) za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w

szczególności wolontariatu 3 punkty
4.

Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny uzyskane
na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i języka
obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów: biologia, geografia, historia, chemia,
fizyka, zgodnie z par. 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
(Dz. U. 2017 r., poz. 586).

5.

W przypadku kandydatów z jednakową liczbą punktów preferowani są kandydaci z oceną z
zachowania co najmniej dobrą.

6.

Kandydaci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty zobowiązani są dostarczyd dodatkowo
następujące dokumenty:
a) kopię dokumentu uprawniającego do zwolnienia z w/w egzaminu,
b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazao do kontynuowania nauki w
publicznej szkole ponadpodstawowej w trybie dziennym.

7.

Nie ustala się limitu punktów, od którego kandydaci przyjmowani są do XXI LO. Przyjmowani
są kandydaci z najwyższą ilością punktów, do wyczerpania limitu miejsc.

8.

Laureaci konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim i
ponadwojewódzkim przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w regulaminie
rekrutacji.

§3
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszejw XXI liceum- dyrektor szkoły powołuje szkolną
komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, zwaną dalej komisją rekrutacyjną, wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
2. Do zadao komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
b) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na
podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego,
c) sporządzenie listy kandydatówprzyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły,
d) przeprowadzenie czynności i rozstrzygnięd postępowania uzupełniającego,
e) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
3.

Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do każdej z klas liczbę 28 uczniów .

4. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej Liceum.

§4
Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2020/2021
Klasa
IA

Przedmioty

Języki obce

Przedmioty do

rozszerzone

nowożytne

punktacji

język polski

język angielski

j. polski

język angielski

j. włoski

j. angielski

historia

j. hiszpański

matematyka

Uczniowie realizują przedmiot dodatkowy „filozofia „ w wymiarze 3 godz. tygodniowo.

§5
SKŁADANIE DOKUMENTÓW
1. Kandydaci do XXI LO wypełniają elektronicznie wniosek w systemie Omikron, logując się za
pomocą Peselu i hasła otrzymanego w swojej macierzystej szkole. Link do strony:
https://krakow.e-omikron.pl
2. We wniosku kandydat może wskazad dowolną liczbę szkół i klas do których ubiega się o przyjęcie
(spośród wszystkich szkół gminy miejskiej Kraków, prowadzących postępowanie rekrutacyjne).
3. Wydrukowany i podpisany przez kandydata oraz jego rodziców wniosek składa się w szkole
pierwszego wyboru w dniach od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.
4. Kandydaci, dla których XXI LO jest szkołą pierwszego wyboru składają wniosek w sekretariacie
szkoły w dniach od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. w godzinach od 8 do 14.
5. W dniach od 19 czerwca do 23 czerwca 2020 r. kandydaci uzupełniają wniosek o świadectwo
ukooczenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
6. W dniu 13 lipca 2020 r. o godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXI LO.
7. Potwierdzenia woli podjęcia nauki w XXI LO należy dokonad poprzez dostarczenie oryginału
świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ośmioklasisty (o ile nie zostały one wcześniej złożone) w terminie do 20 lipca 2020 r. godzina 12.
8. Wraz z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w XXI LO należy dostarczyd kartę zdrowia ucznia i 3
zdjęcia opisane imieniem, nazwiskiem, adresem i datą urodzenia kandydata.
9. Laureaci konkursów przedmiotowych załączają dyplom laureata.
10. W dniu 21 lipca 2020 r. do godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę kandydatów
przyjętych do klas pierwszych XXI LO.
11. Jeżeli w klasach pierwszych XXI LO będą jeszcze wolne miejsca, kandydaci, którzy nie zostali
przyjęci do innych szkół, mogą składad oryginały dokumentów od 22 do 27 lipca 2020 r w
godzinach pracy sekretariatu.
12. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do XXILO w postępowaniu
uzupełniającym zostanie ogłoszona w dniu 17 sierpnia 2020 r. godzina 12.
13. Potwierdzenia woli podjęcia nauki w XXI LO w postepowaniu uzupełniającym należy dokonad do
21 sierpnia 2020 r. g. 12.
14. Lista kandydatów przyjętych do XXI LO w postępowaniu uzupełniającym zostanie ogłoszona
24 sierpnia 2020 r. godzina 12.

§6
ODWOŁANIA
1.

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do XXI LO, rodzic kandydata (lub pełnoletni kandydat) może wystąpid 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. Uzasadnienie musi zawierad przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą
liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w
postępowaniu rekrutacyjnym.

3.

Rodzic kandydata (lub pełnoletni kandydat) może złożyd do Dyrektora Szkoły w terminie do 7
dni od daty otrzymania uzasadnienia pisemne odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

4.

Dyrektor XXI LO rozpatruje odwołanie w terminie do 7 dni od jego otrzymania.

5.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Komisja Rekrutacyjna
XXI LO

